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چكيد ه
این مقاله د ر چارچوب رویکرد  گفتمانی س��کوت و ابزارهای روایی آن به تحلیل د  اس��تانی از هوشنگ گلشیری به نام نمازخانة کوچک من 
می پرد ازد . سکوت به منزلة غیاب هر گونه عنصر زباني د ر گفتار )بیان( و د ر نوشتار است که با نبود  خود  به صورتي متناقض حضوري 
نشاند  ار و معناد  ار ایجاد  مي کند . سکوت وقتي معناد  ار است که یک فقد  ان یا جای خالی د ر یک بافت گفتماني به مد لولی د  اللت کند  که پیوسته 
به تعویق می افتد . به عبارتی، هرگونه فقد  انی د ر متن، سکوت تلقی نخواهد  شد ، بلکه سکوت به آن د سته از د  ال های محذوفی گفته می شود  که 
د ر شکل گیری روایت د  استانی مشارکت د  ارند . پرسش این پژوهش این است که سکوت چگونه به تحلیل و خوانش د  استان های زیرساختی 
د  ر د  اس��تان مذکور کمک می کند ؛ بد ین مفهوم که س��طوح مختلف سکوت نوشتاری و کارکرد  های هریک، چه امکاناتی را برای خوانش متن 
فراهم می کنند . نتیجة به د ست آمد  ه نشان می د  هد  که سکوت به عنوان ابزار مطالعة ساختمند  ی و شکل گیری روایت، د ر سه سطح ساختاری، 
معنایی و کاربرد  ی و بر سه محور جانشینی، هم نشینی و برهم کنش، امکان بازسازی د  استان را د ر د و بخش براساس مفاهیم خود /د یگری 
فراهم می کند . بخش اول مربوط به د یگری مطلوب از نگاه راوی است و بخش د وم مربوط به خود  نامطلوبی است که د ر آن راوی به مثابة 
د یگ��ری نامطل��وب از د ید  د یگران مورد  قضاوت قرار می گیرد ، به همین د لیل مایل به ایجاد  فاصله از خود  اس��ت و د رواقع، پذیرش د یگری 

نامطلوب به مثابة خود ، امکان هرگونه تعامل میان خود  و د یگری را از میان می برد .
واژگان كليد ي:

سکوت، جانشینی، هم نشینی، برهم کنش، خود ، د یگری، هوشنگ گلشیری. 

*. با تشکر از د  وست و همکار گرامی، آقای مصطفی عابد ینی فرد ، د انشجوی د کتری اد بیات تطبیقی د  انشگاه آلبرتا که با نظرات د قیق خود  د ر بازنگری و تکمیل این پژوهش کمک شایانی کرد  ه است. 
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1.مقدمه
س��کوت هرآن چیزي است که وجود  د  ارد  ولی حضور ند  ارد ، 
هرآنچه که د ر البه الی س��خن، حضورش محسوس است، اما 
نمود  آوایی ند  ارد . به نظر می رسد  که غیرمستقیم سخن گفتن، 
به مثابة گفتن چیزی به واس��طة چیز د یگری است که مقصود  
اصلی متن نیس��ت، یعنی د ر واقع سکوت ظاهری د ربارة یک 
مطلب و س��خن گفتن از مطلب د یگری که هد ف غایی نیس��ت، 
اما به واس��طة رد  هایی د  ر خالل متن، مخاطب متوجه منظور 
و س��خن پنهان شد  ه د ر ورای گفتار می ش��ود . اگر این سخن 
پنهان، همان موضوع اصلی متن باش��د  که د ربارة آن سکوت 
ش��د  ه، هماهنگی و یا به عبارتی شمایل گونگی میان صورت و 
معنا رخ می د  هد  و این همان س��کوت معناد  اری اس��ت که د  ر 

راستای ساخت روایت د ر زیرساخت اثر شکل گرفته است. 
به عب��ارت د یگر، جهان های��ي که گفتمان را ش��کل مي د  هند  و 
 (Johnston,  بالعک��س، از حضور و غیاب  تش��کیل می ش��وند
(70 :2008 و از خ��الل ب��ازی میان حضور و غیاب اس��ت که 

س��اخت معنا ممکن می شود . آنچه گفته نمي شود ، پس زمینه ای 
است که به  واسطة حضور گفته ها می تواند  به پیش زمینه بیاید  
و بد ین صورت د  اللتمند  ش��ود  (ibid). بد ی��ن ترتیب، »گفتمان 
س��کوت« یعنی آنچه گفته یا د  انسته نمی شود  و صرفًا به طور 
ضمن��ی یا ش��هود  ی، غیرمس��تقیم، غیرد قیق، ناکام��ل و یا به 
ص��ورت محذوف بیان می ش��ود  (Glenn, 2004: 2). د رنتیجه، 
اگ��ر غیرمس��تقیم گویي به معني گفتن چیزي و برد  اش��ت چیز 
د یگری باشد ، س��کوت بیشترین د رجة غیرمستقیم سخن گفتن 
است (Tannen, D. and Saville-Troike, M.,1985: 94)، چراکه 

ایجاد  معنا مي تواند  به واسطة هیچ نگفتن نیز شکل بگیرد .

پل گرایس1 که از برجس��ته ترین فالسفة زبان به شمار می آید  
و مطالعات بس��یاری د ر حوزة مطالعة معنا انجام د  اد  ه اس��ت، 
 (Grice,   ب��ه د  و نوع معناي طبیعي و غیرطبیعي اش��اره مي کند
(380 :1961. از د ی��د  او، معنای طبیعی، »معنایي اس��ت که یک 

نش��انة خاص به واس��طة روابط علي با د یگر روید  اد  ها د  ارد « 
(Pfister, J., 2008: 9). د  ر معن��ای طبیعی که یک نش��انة زبانی 

نیس��ت، مخاطب ساکت از س��کوت خود  هیچ قصد  و غرضي 
ن��د  ارد  (Kurzon, D., 1997: 8)؛ اما معن��اي غیرطبیعي، معنایي 
است که از سوی گویند  ه به منظور گفتن چیزي به غیر از معنای 
اصلی د  ر یک نش��انه  نهفته می ش��ود  (Pfister, J., 2008: 9). و 
این معنایي اس��ت که منظور فرد  اس��ت. از نبه باور او، معناي 
طبیع��ي همان گفتار صریح اس��ت و معن��اي غیرطبیعي همان 
گفت��ار غیرصریح یا معناي ضمني اس��ت. ام��ا لزومًا هرگونه 
»معنای غیرطبیعی« را نمی توان سکوت د ر نظر گرفت. با نگاهی 
د قیق ت��ر می توان گفت که هرگون��ه اطالعات محذوفی که رد  ی 
برای بازیافت آن ها وجود  د  اش��ته باش��د ، د  ر صورتی که این 
حذف د  اللتمند  باشد ، سکوت نامید  ه می شود . د ر نتیجه، سکوت 
به عنوان معنای غیرطبیعی می تواند  د  اللتمند  تلقی شود  و مورد  

بررسی زبان شناختی قرار گیرد  و نه د ر معنای طبیعی خود . 
د ر نهایت می توان گفت که »سکوت به غیاب د  اللتمند  د  ال هایی 
گفته می ش��ود  که د  ارای کارکرد  هس��تند  و رد  آن ها د ر بافت 
باعث بازیافت ناگفته های د رون متن می شود  و حضور گفته ها 
و غیاب آن ها بر روی هم به انس��جام روایی متن می انجامند « 
)صاد قی، 1392: 478(. از آنجایی که د   ر اد بیات به د لیل ارزش 

1. Pual Grice
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هن��ری چند معنایی، ابهام و ایهام یکی از مهم ترین جایگاه های 
تجلی سکوت به شمار می آید ، مطالعة ابزارها و سطوح تجلی 
س��کوت از اهیمت ویژه ای ب��رای د  رک و تحلیل یک اثر اد بی 

برخورد  ار است. 
د  ر این مقاله، یکی از د  اس��تان های هوش��نگ گلش��یری به نام 
نمازخانة کوچک من مورد  مطالعه قرار می گیرد  که اول بار د ر 
1346 د  ر مجموعه د  اس��تانی به همین نام منتش��ر شد . انگیزة 
تحلیل این د اس��تان از یک طرف، تمایز فضای د اس��تانی آن با 
د یگر د استان های گلشیری است و از طرف د یگر، کمتر نقد  شد ن 
آن از س��وی د یگر پژوهش��گران تلقی می شود  که البته مطالب 
موجود  د ربارة آن بیشتر به صورت شرح و یاد د  اشت  های چند  
سطری بود  ه است )ر.ک. پایند  ه، 1389: 612-613(. این د  استان 
به نقل از حس��ن میرعابد ینی، خویش��تن نگری مکاشفه آمیز به 
تنگ نظرانه تری��ن خود بینی های آد می  محب��وس د ر منیت های 
خویشتن است. به بیان او، راوی د  استان، فرد  ی است که د راثر 
مالیخولیای ذهن��ی به د لیل نقص عضو به بد بینی و بیگانگی با 
د یگران می رس��د  تا جایی که د ر نمازخان��ه ای کوچک - همان 
علت عضوی- مشغول عباد ت خویشتن می شود  )میرعابد ینی، 
1377: 685(. آنچه د ر تحلیل این د  اس��تان براس��اس بازیافت  
س��کوت های د  استانی گفته می شود ، اند کی با برد  اشت عابد ینی 
متفاوت اس��ت که د ر بخش سه به آن اشاره خواهد  شد . شاید  
بتوان گفت د ر تنها بررسی نسبتًا د قیقی که د ربارة شکل شناسی 
این د  اس��تان انجام ش��د  ه، به حضور گوشت زائد  د ر پای چپ 
حسن به عنوان عنصری د وگانه اشاره شد  ه است؛ عنصری که 
هویت بخش و هویت شکن اس��ت و عریانی و پنهان گری را د ر 
برابر هم قرار می د  هد  )محمود  ی، 1381: 16(. اما این بررس��ی 

به خوانش همة ابعاد  د  اس��تان و انطباق س��اختار با د رون مایه 
نمی پرد  ازد  و تنها به چنین شگرد  ی اشاره می کند .

د ر نهایت، مهم ترین علت انتخاب این د  اس��تان، نقش شاخص 
س��کوت س��اختاری د ر روایت آن اس��ت. این نوع س��کوت، 
د  اس��تان را، از حیث هماهنگی موضوع آن با س��اختارش، به 
اثری متمایز و د رنتیجه مناس��ب برای تحلیل شد ن براساس 
نظریات س��کوت گفتمانی تبد یل کرد  ه اس��ت. د لیل این تمایز 
ویژه آن اس��ت که گرچه د ر همه آثار اد بی از ابزارهای ایجاد  
س��کوت تا حد  ّی استفاد  ه می ش��ود ، فقط د ر برخی د  استان ها 
اس��تفاد  ه مکرر و د  اللتمند  از س��کوت،  کارکرد  ی سبکی و د ر 

نتیجه د رخور تأمّل نقّاد  انه می  یابد . 
د ر این مقاله، نخست چیستی سکوت و انواع سطوح تجلی آن، 
عمد تًا با اّتکا به آثار قبلی نویس��ند  ه د راین باره )ر.ک. صادقي، 
1387، 1389، 1392( به اختص��ار توضیح د  اد  ه خواهد  ش��د . 
س��پس د  اس��تان مورد  بحث به منظور نش��ان د  اد ن چگونگی 
عملکرد  سکوت د ر خوانش د  استان های زیرساختی آن،  تحلیل 
و د رنهایت چگونگی کاربرد  هریک از انواع سکوت و مشّخصًا 
کارکرد  غالب سکوت س��اختاری مورد  بررسی قرار می گیرد  

که می تواند  به ایجاد  سبک د  استانی خاص بینجامد .

2.طبقهبندیسکوتبهمثابةغیابیمعنادار
ب��ه طورکل، می توان گفت که گرای��ش طبیعی زبان بر توجه به 
حضور است و نه غیاب، د ر صورتی که معنای نشانه شناختی 
براس��اس تفاوت میان حضور و غیاب نشانه ها شکل می گیرد . 
البته هر غیابی معناد  ار نیس��ت، و صرف��ًا زنجیره هایی از د  ال  
و مد  لول هایی که به عمد  به واس��طه  غیاب شکس��ته می شوند ، 
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معناد  ارن��د . د ر صورت��ی که غی��اب عنصری ب��ه د لیل وجود  
انس��جام د ر یک اثر به صورت رد  هایی محس��وس باش��د  که 
بخش��ی از روای��ت تلق��ی می ش��وند ، س��کوت رخ د  اد  ه و این 
بخش های محذوف از س��وی مخاطب قابل بازس��ازی است تا 
روایت اثر کامل شود . به عبارت د یگر، »سکوت به معناي غیاب 
هر گونه عنصر زباني د ر گفتار )بیان( و د ر نوش��تار است که 
با نبود  خود  به صورتي متناقض حضوري نشاند  ار و معناد  ار 
ایجاد  مي کند . س��کوت وقتي معناد  ار است که یک فقد  ان یا جای 
خالی د ر یک بافت گفتماني به مد لولی د  اللت کند  که پیوس��ته به 
تعویق می افتد « )صاد ق��ی، 1389: 71(. برخی از انواع غیاب یا 
س��کوت یا جاهای خالی، تصاد فی و فاق��د  انگیختگی کاربرد  ی 
هس��تند ، د رنتیجه د  اللت خاصی را د ر بافت ایجاد  نمی کنند . اما 
جاهای خال��ی د  اللت مند  ی نی��ز د رون و پیرامون متون وجود  
د  ارند  که برخی از آن ها نماد ین و برخی ش��مایلی یا نمود  اری 

هستند . 
ورنر وولف، با مطالعه ای رد  ه شناختی بر سکوت، آن را به د و 
د س��ته  تصاد فی و د  اللت مند  تقسیم می کند ، همانطور که میشل 
افرات )2008(، د نیس کورزون )1997، 2007(، توماس هاکین 
)2002(، صاد ق��ی )1389، 1392( و غیره د ر پژوهش هایی به 
صورت های د یگر به آن اش��اره کرد  ه اند . برطبق پژوهش های 
وولف )2005(، برخی از سکوت ها نماد ین هستند ، مانند  جاهای 
خال��ی قرارد  اد  ی و یا گفتن عبارت نمی د  ان��م و یا باال اند  اختن 
ش��انه به نشانه  ند  انس��تن، اما برخی د یگر از سکوت ها د  ارای 
ماهیتی نمایه ای هستند ، مانند  مکث هایی که به د لیل احساسات 
یا د  الیل د یگر ایجاد  می شوند . بیشترین نوع سکوت نوشتاری، 
سکوت ش��مایلی است که به مثابه  نشانگر معنایی و نحوی به 

شمار می آید . این نوع س��کوت را ورنر وولف، شمایل گونگی 
غیاب می نامد  (Wolf, 2005: 114) و آن را به د و د سته  مکمل و 

غیرمکمل تقسیم می کند . 
س��کوت مکمل، س��کوتی اس��ت که فضاهای خالی موجود  د ر 
زنجی��ره ی د  ال ها یا مد  لول ها می توان��د  با چیزی مثل خط تیره، 
سه نقطه و حتي کلمه هایی د  ال بر غیاب پر شود ، اما د ر سکوت 
غیرمکمل، چیزی جایگزین س��کوت نمی شود  و فضاهای خالی 
می توان��د  د رون نظ��ام نش��انه ای و یا بی��رون آن به صورت 
قاب های خالی رخ د  هد . د ر زنجیره ی د  ال ها سکوت می تواند  د ر 
س��طح ش��نید  اری و یا د ید  اری رخ د  هد ، و د ر زنجیره  مد لول ها، 
د ر سطح معنایی. سکوت معنایی، ابزاری است برای فعال کرد ن 
مش��ارکت خوانند  ه د  ر س��اخت معنا (ibid: 124). س��کوت های 
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غیرمکم��ل، یا د ر د  اخل نظام نش��انه ای رخ می د  هند  و یا بیرون 
از آن  )صفحه ه��ای خالی پای��ان یا آغاز کتاب ی��ا فصل ها د ر 
صورت د  اللتمند  بود ن(. صاد قی نوعی از س��کوت گفتمانی د ر 
د  اس��تان را مطرح می کند  که د ر سه س��طح ساختاری، معنایی 
و کاربرد  ی به عنوان ش��مایل گونگی غیاب قابل بررسی هستند . 
او همچنی��ن این س��طوح مختلف را بر س��ه محور جانش��ینی، 
هم نش��ینی و برهم کنش2 مطالعه می کند  و انواع آن را به ش��کل 
زیر برمی ش��مرد : سکوت س��اختاری حذف3 و ارجاع پسرو4، 
س��کوت معنایی استعاره5 و مجاز6، س��کوت کاربرد  ی تضمن7 
و پیش انگاش��ت8 )ر.ک. صاد قی، 1389(. د ر این میان، س��کوت 
ساختاری حذف و سکوت کاربرد  ی تضمن، نوعی شمایل گونگی 
غی��اب غیرمکمل د ر زنجیره  د  ال ها و از نوع د ید  اری د رونی )د ر 
تقسیم بند  ی وولف( هستند  ولی سکوت ساختاری ارجاع پسرو، 
شمایل گونگی غیاب مکمل د ر زنجیره  مد لول ها است و همچنین، 
س��کوت معنایی اس��تعاره، س��کوت معنایی مجاز و س��کوت 
کاربرد  ی پیش انگاش��تی به نوعی شمایل گونگی غیاب مکمل د ر 
زنجیره  د  ال ها و از نوع د ید  اری تلقی می شوند  که د ر آن ها، یک 
د  ال بر مد لول خود  اشاره نمی کند  و به نوعی مد لول را به غیاب 

می راند  و با د  ال د یگری این امر را محقق می کند .
س��کوت بر اساس کارکرد  ش، به منظور س��امان د  اد ن ساختار 
پیرنگ و روایت د  اس��تان، به عنوان شگرد  ی مطرح می شود  که 

2. comitative, interactive
3. silence of elipsis 
4. silence of cataphora
5. silence of metaphor
6. silence of metonymy
7. silence of implicature
8. silence of presuppostition 

باعث تمایز سبکی می  شود  و بر سه محور زبانی قابل بررسی 
است. از جمله عناصر و اجزایی که د  ر کارکرد  گفتمانی سکوت 
د ر س��اخت روایت د  استانی د خیل هس��تند ، می توان به پیرنگ، 

گره افکنی، گره گشایی، تعلیق، زمینه و فضا اشاره کرد . 

3.محورهایتعیینکنندهانواعسکوت
الزم به ذکر اس��ت که سه محور ذکر ش��د  ه د ر بررسی سکوت، 
نقشی عمد  ه د ر تقسیم بند  ی آن د  ارند  و بد ین منظور نگاهی اجمالی 
به تعریف های مورد  نظر از این س��ه محور ارائه می شود  تا انواع 

مختلف سکوت با وضوح بیشتری مورد  مطالعه باشند :
محور هم نش��یني »بر مناس��بات میان چیزه��ای موجود « د  اللت 
ارتب��اط  د  ر  واژگان  آن  د  ر  و   (Saussure, 1915: 80) می کن��د  
با یکد یگر س��نجید  ه مي ش��وند ، یعن��ي نقش ویژة ه��ر واژه د ر 
هم نش��یني  اش ب��ا واژة د یگر م��ورد  توجه قرار می گی��رد . البته 
این رابط��ة حضوری د ربرابر رابطة غیابی بر محور جانش��ینی 
عم��ل می کند  و حضور و غیاب عناص��ر د  ر تعامل این د و محور 
به معنامند  ی می رس��ند ، به طوری که می توان گفت که س��کوت 
ساختاری ارجاع پسرو و سکوت معنایی مجاز بر این محور عمل 
می کنند . محور برهم  کنش »محل تالقي تمامِي عناصري است که 
د  ر د و محور جانش��ینی و هم نش��ینی نمي گنجند « و می توان آن 
را محوري فرازباني د  انس��ت که »برآیند  تمام عواملي اس��ت که 
به ش��کل پس زمینة متن، پیش فهم خوانند  ه، بافت موقعیتي )زمان 
و م��کان( و رابطة متقابل خوانند  ه و نویس��ند  ه ب��روز مي کنند « 
)ساس��انی، 1380: 54(. پیش انگاری و تضمن د و ابزار کاربرد  ی 
هستند  که صرفًا بر یکی از د و محور جانشینی یا هم نشینی عمل 
نمی کنند  و برآیند  این د و محور مجموعًا باعث ایجاد  آنها می شود . 
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از آنجای��ی که انس��جام متن وقتي رخ مي د  هد  که تفس��یر برخي 
 (Haliday & Hassan,  عناصر گفتمان به برخي د یگر وابسته باشد
(4 :1980، د  ر نتیج��ه این کلیت می بایس��ت به  واس��طة عناصر 

انس��جامی  گفته یا ناگفت��ه د ر متن به هم مرتبط ش��ود . عناصر 
انسجامی  ناگفته همان ابزار ایجاد  انواع سکوت تلقی می شود  که 

د  ر بخش بعد  راجع به آنها به ایجاز توضیح خواهیم د  اد .
انواع س��کوت گفتمانی عبارتند  از سکوت ساختاری، معنایی و 
س��کوت گفتمانی که هر یک از ای��ن انواع با توجه به محورهای 

سه گانه به شرح زیر تعریف می شوند :

1.3. سکوت ساختاری حذف )محور جانشینی(9
د  ر میان عناصر انسجامی  مورد  اشارة هلید  ی و حسن )1980(، 
د و عنصر »ارجاع پس��رو« و »حذف« نوع��ی جایگزینِی هیچ اند  
ب��رای د  اللت به مد لولی قابل بازیافت د ر متن (ibid). د ر این نوع 
سکوت، که د ر تقسیم بند  ی وورف د ر زیرمجموعه شمایل گونگی 
غیاب مطرح می شود ، با د و رفتار متفاوت زبانی نسبت به غیاب 
یا سکوت د  الی یا مد لولی مواجه هستیم. بد ین معنا که فقد  ان یک 
د  ال که حضورش د  ر ساختار صوری زبان محسوس است، به 
ص��ورت جایگزیني آن د  ال با جای خالی به عنوان نوعی حذف 
د  ید  ه می شود . حذف د رواقع، رابطه اي د رون متن و چیزي است 
که »ناگفته رها مي ش��ود «. سکوت وقتی رخ می د  هد  که د  الی بر 
غی��اب د  اللت کند ، و با ع��د  م حضور خود  د ر قال��ب واژه و با 
فقد  ان خود ، بر مد لولی د  اللت  کند  که د ر متن قابل بازیافت است، 

9. برای نشان د  اد  ن عناصر محذوف از جمله، از نشانة ∅ استفاد  ه می شود  که د  اللت 
بر عملکرد  سکوت ساختاری حذف د  ارد .

اما د  الی برای آن وجود  ند  ارد . س��کوت حذف وقتي رخ مي د  هد  
که عنصري که وجود  ش از لحاظ س��اختاري الزم است ناگفته 
بماند  و این ناکامل بود ن )ش��مایل گونگی غی��اب غیرمکمل( به 
گونه اي باعث نش��ان د  اری و د  اللتمند  ی متن می شود  و خوانند  ه 
از این رهگذر قاد  ر به بازس��ازی د  استان های ناگفته  موجود  د ر 
متن خواهد  بود . اما این س��کوت د ر صورتی غیرمکمل به شمار 
می رود  که جای آن سه نقطه یا هر نشانه  د یگری قرار نگیرد ، که 

د ر این صورت، شمایل گونگی مکمل تلقی خواهد  شد .
به عنوان مثال: »می د  انستم ∅ هست. اما ∅ مهم نبود ، چون ∅ 
مزاحم نبود « )گلش��یری، 1380: 251(. د ر این نمونه، مشخص 
نیست که از چه چیزی صحبت می شود  بخشی از عناصر نحوی 
جمله محذوف اس��ت که بعد  ها از سوی مخاطب، بد ین صورت 
می تواند  بازخوانی ش��ود : می د  انس��تم که آن گوش��ت اضافه 
هس��ت. اما حضورش مهم نبود ، چون وجود  آن گوشت اضافه 

مزاحم نبود .

2.3. سکوت ساختاری ارجاع پسرو )محور هم نشینی(
ارج��اع بن��ا به گفت��ة هلید  ی و حس��ن )1980(، خ��ود  به د و 
گونة د رون مرجع10 و برون مرجع11 تقس��یم می ش��ود . ارجاع 
د رون مرج��ع د رون  متن رخ می د  ه��د  و ارجاع برون مرجع به 
چیزی د ر خارج از متن اشاره می کند . ارجاع د رون مرجع خود  
به د و گونة ارجاع پیشرو )پیش مرجع(12 و پسرو )پس مرجع( 
قابل تقسیم است. ارجاع پسرو، به این د لیل د ر مبحث سکوت 

10. endophoric
11. exophoric  
12. anaphoric
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قابل بررسی است که نخس��ت د  الی د ر متن بیان می شود  که 
مرجع آن به جای این که پیش تر د ر متن آمد  ه باش��د ، د ر بافت 
بعد  ی گفته می شود . د رنتیجه، مخاطب برای د ریافت مرجع با 
تأخیری د ر ش��کل گیری معنا روبه رو است و د ر صورتی که 
این تأخیر د ر روایت د  اس��تانی د ر راس��تای ایجاد  گره افکنی 
باشد ، سکوت پس��رو مورد  استفاد  ه قرار گرفته که به منظور 
ایجاد  کش��ش خوان��د  ن و تعلیق د ر کش��ف موضوع صورت 
می گیرد . این نوع س��کوت به عناصر د رون متنِی پس از خود  
ارجاع می د  هد  و باعث انسجام  می شود ؛ و البته این نوع سکوت 
بر محور هم نش��ینی رخ می د  هد ، چراکه از هم نش��ینی مرجع 
مورد  اش��اره با عبارت ارجاعی امکان شکل گیری می یابد . به 
ای��ن د لیل آن را مکمل می د  انی��م که د  ال د ر متن حضور د  ارد ، 
اما این حضور باعث مشخص کرد ن مد لول نمی شود  و مد لول 
غایب را نش��ان د  ار می کند ، د رنتیجه د ر الگوی وولف، د ر ذیل 
شمایل گونگی غیاب مکمل د ر زنجیره  مد لول ها قرار می گیرد .

به عنوان مثال، د ر ابتد  ای د  استان نمازخانة کوچک من، بد ون 
این که هیچ مرجعی وجود  د  اش��ته باش��د ، از ضمیر ارجاعی 
اس��تفاد  ه می ش��ود  که مرجع ناموجود ، همان موضوع اصلی 
د  اس��تان است: »به فکرش نبود م، کوچک که بود م« )گلشیری، 
1380: 251(. د رنتیج��ه، مخاط��ب نمی د  اند  ک��ه راوی به فکر 

چه چیز نبود  ه و اصاًل د ربارة چه چیز صحبت می کند .

3.3. سکوت معنایی استعاره )محور جانشینی(
س��کوت به عنوان حذف د  ال مس��تقیم و جایگزینی آن با د  ال 
د یگری اس��ت که این د  ال می تواند  بنا به مشابهت یا مجاورت 
انتخاب ش��ود  تا مفهوم د  ال اول را نیز نشان د  هد . انتخاب این 

د  ال د  وم که بنا به مش��ابهت صورت می گیرد ، به نوعی همان 
اس��تعاره است که اگر د ر راس��تای موضوع د  استان و برای 
شکل گیری روایت د  استان به واس��طة نگفتن موضوع اصلی 
مورد  اس��تفاد  ه قرار گیرد ، س��کوت معنایی اس��تعاره نامید  ه 
می ش��ود  که به نوعی د ر زیرمجموعه  ش��مایل گونگی غیاب 
مکم��ل د ر زنجیره  د  ال ها و از نوع د  ید  اری/ش��نید  اری د  رونی 
قرار می گیرد . د ر اس��تعاره د  ال و مد  لول د ر محور جانشیني 
به غیاب راند  ه مي شوند  و به جاي آن ها، د  ال و مد لول د یگري 
مي نشینند  که به د لیل شباهت انتخاب مي شوند  و البته حضور 
مد لول اولیه از طریق هم نشیني با د یگر د  ال ها قابل د رک است 
)س��جود  ي، 1388: 269(. این جایگزینی که د ر حذف با »هیچ« 
رخ م��ی د  اد ، د ر اینجا با جایگزین��ی یک د  ال و مد لول د یگر رخ 
می د  هد ؛ یعنی د  ال و مد لول اولیه به سکوت تبد یل می شوند  و 
به جای آنها د  ال و مد لول د یگری به مثابة نشانه قرار می گیرد  

که رد  ی بر د  ال و مد لول اولیه به   شمار می آید . 
به عنوان نمونه، می توان به بخش��ی از د  استان مورد  مطالعه 
اش��اره کرد : »من اگر مذهبی بود م حتم��ًا نمازخانة کوچکی 
برای خود م د رست می کرد م، مثل همان نمازخانه های کوچک 
اشراف« )گلش��یری، 1380: 258(. از آنجایی که نقص راوی، 
خل��وت او را مانند  نمازخانه ای بزرگ کرد  ه اس��ت، س��کوت 
معنای��ی اس��تعاره رخ می د  ه��د  و د ر نتیجه ح��وزة مفهومی 
 نمازخانه بر حوزة مفهومی  گوش��ت زائد  نگاش��ت می ش��ود  
تا گوش��ت زائد  همانند  نمازخانه ای که منجر به کش��ف خود  
می ش��ود ، راوی را ب��ه د  رون خود  نزد یک کن��د . د رواقع، د ر 
سکوت معنایی استعاره، نخس��ت گوشت زائد  به غیاب راند  ه 

می شود  و سپس جای آن د  ال »نمازخانه« قرار می گیرد .
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4.3. سکوت معنایی مجاز )محور هم نشینی(
حذف د  ال مستقیم و جایگزینی آن با یک د  ال د یگر، بنا به مجاورت 
یک د  ال با د  ال د یگر، سکوت معنایی مجاز نامید  ه می شود . »مجاز 
فرآیند  ی ش��ناختي است که د ر آن یک هستي مفهومي، مشبه به، 
براي هستي مفهومي د یگر، مقصد ، د رون همان قلمرو د سترسي 
ذهني فراه��م مي کند « (Kovecses, 2003: 39) و این د سترس��ی 
ذهنی به د لیل مجاورت میان د و هس��تی مفهومی  یا د  ال اس��ت. 
د رواقع، یک هستی مفهومی یا یک د  ال به د  الیلي حذف مي شود ، 
ام��ا حضور مد لول به د لیل بافت زبانی قابل د ریافت اس��ت و از 
طری��ق یک د  ال جایگزین د ر متن د سترس��ی ذهنی به آن فراهم 
می ش��ود ؛ بد ین معنی که یک بار د  ال به منظور تعویق معنا حذف 
می ش��ود  و بعد  د  ال د یگری د ر مجاورت د  ال قبلی قرار می گیرد  
تا جایگزین جای خالی  شود  و این به نوعی، شمایل گونگی غیاب 
مکمل د ر زنجیره  د  ال ها به ش��مار می رود . این »رابطة حضوري 
د ر واقع همان رابطة هم نش��یني ی��ا روابط بین الیه هاي یک متن 
اس��ت« که د ر آن، نخس��ت »حذف یا برش��ی رخ می د  هد  و بعد  
به واس��طة رد  ي که از خود  باقي مي گ��ذارد ، »به عنوان مجاز یا 
نش��انه اي نمایه اي بر آن چه برید  ه ش��د  ه اس��ت، د  اللت مي کند « 
)س��جود  ي، 1388: 275(. پس استعاره و مجازی که د ر راستای 
حذف د  ال های کلید  ی روایت باش��ند ، نوعی س��کوت معنایی به 

شمار می روند .
به عنوان مثال، د ر د  استان مورد  بررسی چنین آمد  ه است که: 
»وقتی کسی شال د ور گرد نش پیچید  ه باشد ، یا مثاًل د ستکش 
د ستش باشد  – سرد  هم باشد ، باشد  – فکر می کنم یک چیزی 
هست« )گلش��یری، 1380: 256(. د ر این نمونه، حوزة معنایی 
هرگون��ه پوشش��ی بر ح��وزة معنایی نقص عضو نگاش��ت 

می ش��ود ، بد ین معنی که پیرهن، جوراب، ش��ال یا هرچیزی 
که پوشاک به ش��مار بیاید ، از آنجایی که تن و همچنین نقص 
ت��ن را پنهان می کند ، به د لیل هم جواری یا حوزه های مفهومی 
 مشترک تن، نقص عضو و پوشاک، د  اللت بر وجود  نقص د ر 

تن می کند .

5.3. سکوت کاربرد ی پیش انگاشت13 )محور برهم کنش(
اطالع��ات محذوفی که د ر د  انش پیش��ین خوانند  ه قرار د  ارند  
یا از خالل بافت براي او قابل بازیافت هس��تند ، پیش انگاشت 
نامید  ه می ش��وند . د ر واقع، بر اس��اس اطالع��ات موجود  د ر 
روای��ت می توان به اطالعاتی که د ر د  اس��تان بیان نش��د  ه اند ، 
د س��ت یافت. تفسیر یک جمله، همیشه بیش از آن چیزي است 
که د ر متن وجود  د  ارد . یکي از ابزارهایی که باعث بس��ط متن 
ناگفته می ش��ود ، پیش انگاري های موجود  د ر د  استان است که 
محتواي معنایي متن د  اس��تان هرچه که باشد ، شرایط متن به 
عنوان یک کنش د  اللتي، وجود  گفتمان هاي د یگر از پیش موجود  
را ف��رض مي کن��د  )کال��ر، 1388: 170(. د ر این نوع س��کوت 
)ش��مایل گونگی غیاب مکمل د ید  اری/شنید  اری(، این اطالعات 
محذوف د ر برخی واژه های به کار رفته د ر متن پنهان هستند  
و برخی پیش فرض های مخاطب را بد ون اشاره  مستقیم فعال 
می کنن��د . از جمله ای��ن واژه ها می توان به خ��واب د ید ن، فکر 
کرد  ن، توهم زد ن و غیره اش��اره کرد  که از لحاظ معنایی، هر 
یک از این فعل ها مفاهیمی مبنی بر عد م واقعیت د  اشتن ماجرا 

را د ر خود   پنهان د  ارند .

13. presupposition
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برای نمونه، د ر د  اس��تان مورد  مطالع��ه چنین می خوانیم که: 
»خی��ال می کنید  به این فکر نیفت��اد  ه ام - حتی یک مرتبه - یک 
طوری شرش را بکنم؟« )گلشیری، 1380: 254( د ر این بخش، 
با آمد ن د  ال »حتی یک مرتبه«، د  استان های به غیاب راند  ه شد  ه، 
د ر ذهن مخاطب فعال می ش��وند ؛ به ط��وری که بد  ون آن که 
مخاطب بد  ان��د  راوی چه تجربه هایی را ب��رای از میان برد ن 
گوش��ت زائد  پش��ت سرگذاش��ته، با خواند ن ای��ن د  ال )حتی 
یک مرتبه(، د  اس��تان هایی غایب د ر روس��اخت را به  واسطة 

پیش انگاشت بازسازی می کند .

6.3. سکوت کاربرد ی تضمن14 )محور برهم کنش(
د  رک روایت های غایب که حضورش��ان به  واس��طة بافت قبلی 
و بعد  ی متن د  ر د  اس��تان د رک  می شود ، سکوت تضمنی نامید  ه 
می ش��ود .  برای ایجاد  تضم��ن باید  از اص��ول ارتباط گرایس 
تخطی کرد . به تعریف گرایس، آنچه گویند  ه به طور ضمني بیان 
مي کند ، ماد  ام  که با گفتار صریح او متفاوت باشد ، د  اللت ضمني 
ن��ام د  ارد  (Grice, 1961: 3). می��ان آنچه گفت��ه و آنچه د ریافت 
مي شود ، یک جاي خالي وجود  د  ارد  که بر آن، به  واسطه   معناي 
ضمني، پلي زد  ه می شود . بد ین طریق، مفهوم مورد  نظر استنباط 

 .(Saeed, 1997: 192)  ولذا انسجام متنی ایجاد  می  گرد د
تضمن )معنای ضمنی( به صورت د ریافت جای خالی یا فقد  ان 
یک پاره روایت اس��ت که می��ان د و پاره روای��ت د یگر ارتباط 
برقرار می کند  و د  ر آن، اطالعاتي به عنوان حلقة مفقود 15 میان 
عبارات اتصال ایجاد  مي کنند . حلقة مفقود ، نوعی رابطة موجود  

14. implicature 
15. missing link

اس��ت که با د  انش پیشین گویند  ه و ش��نوند  ه قابل د رک است. 
اس��تنباط16، فرآیند  پرکرد ن این حلقه هاي می��ان  پاره گفتارها 
 .(Yule, 1989: 258) به واس��طة گوین��د  ه ی��ا ش��نوند  ه اس��ت
مخاطب با اس��تفاد  ه از اس��تنباط برای پرکرد ن جاهای خالی 
مت��ن به منظور تفس��یر معنای مورد   نظر گویند  ه د ر س��اخت 
معنا مش��ارکت می کند  (Saeed, 1977: 191). این نوع سکوت، 
د ر تقس��یم بند  ی وولف د ر زیرمجموعه ش��مایل گونگی غیاب 
غیرمکم��ل د  ر زنجیره  د  ال ها و د ر س��طح د ید  اری/ش��نید  اری 
د رونی قابل بررس��ی است. د ر تضمن، اطالعاتي که باعث فهم 
ارتباط میان د  و عبارت مي ش��ود ، از گفتار یا نوش��تار حذف 
می ش��ود ، ولي این حذف ها، به  واسطة رد  ی که تفسیر سکوت 
را د ر ذهن مخاطب ممکن می کند ، بر اساس چهار اصل ارتباطي 
گرایس قابل بازیافت هستند . این اصول عبارت اند  از کیفیت17، 

کمیت18، وضوح19 و ارتباط20.
براس��اس اص��ل کمیت، نبای��د  اطالعات��ی کمتر یا بیش��تر از 
آنچه خواس��ته شد  ه، د  اد  ه ش��ود . یعنی اطالع رس��انی به قد ر 
الزم بای��د  باش��د ، نه کمتر و نه بیش��تر از نی��از. برطبق اصل 
کیفیت، اطالعات��ی که قابل اثبات نیس��ت و یا نس��بت به موثق 
ب��ود  ن آن اطمینانی وج��ود  ند  ارد ، نباید  د  اد  ه ش��ود . مطابق با 
اص��ل ارتباط، اطالعات د  اد  ه ش��د  ه باید  به موض��وع محاوره 
مرتبط باش��د  و د ر نهایت براس��اس اصل روش، س��خن باید  
موجز و مختصر باش��د  و ترتیب چید مانی د  ر آن رعایت شود  

16. inference
17. quantity
18. quality
19. Manner
20. Relation
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(Levinson, 1992: 102). ای��ن اص��ول، به مثاب��ة قانون تلقی 

نمی ش��وند ، بلکه صرفًا فرض هایی هستند  که از جانب مخاطب 
صورت می گیرند  و تخطی پذیر هستند . تخطی از اصول گرایس 
البته همیشه ارتباط را مختل نمی کند ، بلکه می تواند  هد ف زبانی 
د  اشته باشد  و باعث ایجاد  شگرد  هایی برای بیان هنری و ایجاد  
معنای غیرمستقیم شود . د ر تخطی از اصل کیفیت، اگر مخاطب 
پاره گفتاری را  به گونه ای غیرمس��تقیم تفس��یر کند ، به سمت 
تخط��ی از اصل کیفیت حرکت می کند  (Saeed, 1997: 195). د  ر 
تخط��ی از اصل کمیت، عبارت بیان ش��د  ه د ر انتقال اطالعات یا 
بیش از حد  کوتاه و یا با اطناب بیان می شود . تفسیرپذیر بود ن 
عبارت به د لیل وجود  بافت مربوطه است و معنای برد  اشتی با 
بافت بعد  ی لغوپذیر خواهد  بود  (ibid: 194). د ر تخطی از اصل 
ارتباط، تفسیر جمالتی که د ر روساخت ارتباطی با هم ند  ارند ، 
اما به  واس��طه بافت به هم مرتبط می ش��وند ، امکان می یابد . از 
ویژگی های این اصل، بیان ضمنی، بافت محور بود ن و همچنین 

.(ibid) لغوپذیر بود نش است
به عنوان مثال، د ر د  اس��تان مورد  مطالعه چنین می خوانیم که: 
»نمی د  انم چرا تا آد م نگوید  ]د وستت د  ارم[ باورشان نمی شود ، 
د رس��ت مث��ل همین پس��رک الغر ک��ه پایش شکس��ته بود « 
)گلش��یری، 1380: 257(. د ر این مثال، تخطی از اصل ارتباط 
میان گفتن د وستت د  ارم و نشان د  اد ن تکه گوشت زائد ، نشان 

می د  هد  یک خأل میان این د و جمله را باید  پر کند .
د رنتیجه، س��کوت خ��ود  د  اراي معنا اس��ت و مس��ئلة اصلي 
 .(Kurzon, 1997: 5) سکوت د ر گفتمان« کشف این معنا است«
د ر واقع هیچ چیز د ر اش��اره به خود  نقش نش��انه اي نمي یابد ؛ 
هرچیز زماني به مثابة نشانه د ر نظر گرفته می شود  و کارکرد  

نش��انه اي پید  ا مي کند   که به مفهومي غیر از خود  د  اللت کند  و 
آن چیز همان »مفهوم غایب اس��ت که نش��انه با د  اللت به آن، 
د  اللت به غیاب مي کند « )س��جود  ي، 1388: 273(. پس می توان 
گفت که »واژه هاي نش��ان د  ار به خاطر موضعش��ان د ر ارتباط 
با آنچه غایب، بي نش��ان، ناگفته و غیرقابل گفتن اس��ت، د  اراي 
د  اللت هستند « (Huckin, 2002: 347). و این که هر عنصر غایبی 
برای این که قابل بازیافت باش��د ، رد  ی از خود  به جا می گذارد  
و هرچیزی د ر صورتی می تواند  حاضر باشد  که د  ارای غیابی 
نسبی باش��د  (Derrida, 1976: 69). انواع سکوت گفتمانی ذکر 
شد  ه از س��وی صاد قی، د ر نمود  ار مطرح شد  ه از سوی ورنر 

وولف، به شرح زیر است:

نمود  ار 2. انواع سکوت گفتمانی صاد قی براساس طبقه بند  ی ورنر وولف

معنايي)سكوتپسرو(

معنايي

ديداري

ديداري

درونيدرونيدروني بيرونيبيرونيبيروني

شنيداري

شنيداري

غيرمكملمكمل

شمايلي)شمايلگونگيغياب(

درزنجيرهدالها
)سكوتحذف

سكوتپيشانگاشتي
سكوتاستعاري
سكوتمجازي(

درزنجيرهدالها
)سكوتحذفي،سكوتتضميني(

درزنجيرهمدلولها

درزنجيرهمدلولها
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اگر س��کوت را نقط��ة مقابل گفتار ند  انیم، بلکه بخش��ی از زبان 
تلقی کنی��م، می توان گفت که غرض از س��کوت تأثیرگذاری بر 
مخاطب به واس��طة نگفتن یک پاره گفتار یا حذف اطالعات است. 
د ر واقع، معناي طبیعي د ر مقابل معناي غیرطبیعي قرار می گیرد  
و آنچه گفته مي ش��ود ، د  ر مقابل آنچ��ه د  اراي معناي ضمني21 
اس��ت (Grice, 1961: 2). براي این که سکوت به مثابة بخشی از 
زبان د  اراي معنا باش��د ، سخن گو باید  د  اراي قصد  باشد  - یعني 
د  ال صفر )فقد  ان صورت( د  اراي یک مد  لول گفتني باشد ، معنایي 
که ممکن است د  ر قالب واژه بیان شود (Kurzon, 1997: 8) . اما 
وقتي س��خن گو هیچ قصد  ي د  ر وراي رفتار خود  ند  اشته باشد ، 
این س��کوت را مي توان غیرعم��د  ي و غیرهد فمند 22 تلقي کرد  و 

بنابراین آن را از نظر زباني بي معنا د  انست. 
رفع هر یک از انواع سکوت، نوعی »گره گشایی« به   شمار می آید  
و ب��ه رف��ع ابهام  کمک می کند . رفع س��کوت  لزوم��ًا د  ر پایان 
د  اس��تان رخ نمی د  هد   و بسته به سبک نویسند  ه ممکن است د ر 
قسمت های مختلف د  استان وجود  د  اشته باشد . به طور معمول 
سکوتی که د  ر نقطة اوج د استان قرار د  ارد  محوری است، چراکه 

رفع آن باعث گره گشایی از موضوع  اصلی د  استان می شود .

4.تحلی�لنمازخانةکوچکمنبراس�اسانواع
سکوت

خالصة د  استان: راوی د  استان د ر بد ن خود  تّکه گوشتی زائد ، 
د رست کنار انگش��ت کوچک پا و به شکلی که به راحتی برای 

21. implicature
22. unintentional silence

د یگران قابل رؤیت نیس��ت، د  ارد . این زائد  ه د ر وهلة نخس��ت 
باعث فاصلة راوی از د یگران می ش��ود ، ب��ه طوری که مد ام 
د رص��د  د  پنهان کرد ن این زائد  ه از نگاه د یگران اس��ت. اما د ر 
نهایت با انزوایی ناخواس��ته این نقص ب��ه مثابة نمازخانه ای 

باعث نزد یکی راوی به د رون خود  می شود .

1.4. عنوان د  استان: نمازخانة کوچک من
د ر نگاه اول ارتباطی میان عنوان و موضوع د  اس��تان وجود  
ن��د  ارد  و به نوعی ی��ک حلقة مفقود  ه د ر این میان محس��وس 
اس��ت که البته د ر بافت د  اس��تان قابل بازیافت اس��ت که آن 
ارتب��اط، میان نقص عضو و تش��بیه آن به نمازخانه اي براي 
خلوت کرد ن برقرار می شود  )سکوت تضمنی( و سپس عنوان 
پس از رفع س��کوت تضمنی، به س��کوت معنایی راه می یابد ، 
به گون��ه ای که به ص��ورت مجازی به خل��وت د  اللت می کند . 
د رواقع د ر د  اس��تان، نمازخانه، به علت هم جواری نمازخانه و 
خلوت گزینی، نخست به مجازی از خلوت تبد یل می شود ، چراکه 
هر نمازگزاری ب��رای عباد ت به خلوت می رود . از آنجایی که 
نقص باعث خلوت کرد ن راوی می ش��ود ، نقص )گوشت زائد ( 
و خلوت یکی انگاش��ته می ش��وند  و به د لیل شباهت عملکرد  
گوش��ت زائد  پای راوی و نمازخانه که هرد و برای او خلوت 
ایجاد  می کنند ، این رابطه س��پس به اس��تعاره تبد یل می شود ، 
استعاره ای که ریشه د ر مجاز د  ارد . استعاره از خلوت راوی 
که او را به خود  نزد یک می کند  و این خلوت ناخواس��ته باعث 

تمایز میان راوی و د یگران می شود  )سکوت معنایی(.
وج��ود  د یگران به مثاب��ة بیگانه و ترس از طرد  ش��د ن، امکان 
بازشناس��ی خود  را برای راوی د ر این د  استان فراهم می کند . 
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به طوری که د یگران غریبه هایی تلقی می شوند  که معنای نقص 
را د  رک نمی کنن��د  و راوی، می د  اند  که هر د یگری به عنوان یک 
»خود « د یگر د  ارای نقص اس��ت. به عقید  ة میخائیل باختین23، از 
آنجایی که خود  همیشه می تواند  بد ن د یگری را کامل ببیند ، پس 
د یگری همواره کامل تر است، چراکه از بیرون د ید  ه می شود  و 
به صورت تمامیتی کامل و بی عیب و نقص د رک می ش��ود ، اما 
هیچ گاه نمی توان تمامیت »خود « را به صورت کامل د رک کرد  
(Bakhtin, 1990: 22). به همین د لیل، »خود « همواره نقص خود  

را می بین��د  و نه نقص د یگری را. هم باختین و هم چارلز پرس، 
»خود « را چیزی می د  انند  که کامل نیس��ت و نمی تواند  باش��د . 
ب��ه اعتقاد  پرس24، »د یگ��ری« د رواقع یک »خود « د یگر اس��ت، 
یعنی هر د یگری از منظری د یگر، »خود « است، اما نگاه باختین 
»خود « و »د یگری« را از هم متمایز می کند  و فاصلة میان خود  
و د یگری را د ر تعامل نشان می د  هد  )سونسون، 1391: 173(. 

براس��اس س��کوت اس��تعاری، نقص راوی )خود ( ب��ه مثابة 
نمازخانه ای تلقی می ش��ود  که به کشف جهان د رون او منجر 
می شود . نام د  استان از سه جزء شکل گرفته است: »نمازخانه«، 
»کوچ��ک«، »م��ن«. ضمیر مالکی��ت م��ن و واژة کوچک باعث 
می ش��وند  که این سکوت اس��تعاری ایجاد  شود  و د  ر صورت 
نبود  آنها، ش��باهتی میان نمازخانه و گوش��ت زائد  که هرد و 
کوچک و متعلق به راوی هستند ، شکل نمی گیرد . د رواقع، وجه 
شباهت د ر ظاهر، میان من و کوچک وجود  د  ارد ، به طوری که 
من مانند  گوشت زائد  بسیار کوچک د ر نظر گرفته می شود ، اما 

23. Mikhail Bakhtin
24. Charles Peirce

د ر واقع، این شباهت د ر ایجاد  فاصله ای است که میان راوی و 
د یگران و یکی شد  ن راوی با خود  شکل می گیرد .

د  ر نام د  استان، »خود « از »د یگری« به واسطة ضمیر اول  شخص 
جد  ا می ش��ود  و نمازخانة کوچکی که متعلق به خود  اس��ت و نه 
د یگری محلی می ش��ود  برای نزد یکی خود  ب��ه د رون و فاصله 
گرفتن از د یگری. اما به باور کریستینا لیونگبرگ25 )1391( و با 
استناد  به نظریات باختین، تصویر ما از د یگری فرهنگی، همواره 
ساختاری از خود  ماس��ت )لیونگبرگ، 1391: 135(، بد ین معنی 
که مفهوم هر د یگری فرهنگی د ر س��اختار وجود  ی خود  ش��کل 
می گیرد  و د یگری بود ن وقت��ی معنا می د  هد  که ناد یگری )خود ( 

وجود  د  اشته باشد . 
واکنش راوی د ر مواجهه با د یگری باعث تقسیم د  استان به د و 
بخش می ش��ود : نخست، بخشی که راوی د رصد د  از بین برد ن 
تمایز میان خود  و د یگری است به آن د لیل که »د یگری« مطلوب 
و »خود « نامطلوب تلقی می شود ؛ و بخش د وم، بخشی است که 
راوی تمایز »خود /د یگری« را می پذیرد  ولی تعامل میان خود  و 

د یگری شکست می خورد . 

2.4. بخش اول: از بین برد ن تمایز میان »خود « و »د یگری«
د  ر جملة آغازین د  اس��تان، با سکوت س��اختاری ارجاع پسرو 
مواجه می ش��ویم، به این د لیل که ضمیری ب��ه کار می رود  که 
مرجع آن مش��خص نیس��ت و خوانند  ه د ر ابه��ام می ماند  که 
موضوع سخن چیست. د رواقع، موضوع با به  کار برد ن ضمیر 
»ش« ب��د  ون مرجعی که پیش تر ذکر ش��د  ه باش��د ، به تعویق 

25. Christina Ljungberg
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افتاد  ه و مخاطب د ر تعلیق ب��رای د رک موضوع قرار می گیرد : 
»ب��ه فکرش نبود  م، کوچک که بود  م« )گلش��یری، 1380: 251(. 
مخاطب نمی د  اند  راوی به فکر چ��ه  چیز نبود  ه و اصاًل د ربارة 
چه  چیز صحبت می کند . همچنین، سکوت پیش انگاشتی »کوچک 
که ب��ود م«، مخاطب را متوجه ورود  به ی��ک خاطره از د  وران 
کود کی راوی می کند   و د ر اد  امه این استنباط ایجاد  می شود  که 

راوی هم اکنون بزرگ شد  ه است.
س��کوت د رب��ارة موضوع م��ورد  بحث همچن��ان د ر بخش های 
بعد  ی د  اس��تان اد  امه د  ارد ، به گونه ای که مخاطب هنوز نمی د  اند  
راوی از چه چیز س��خن می گوید : »می د  انس��تم ∅ هست. اما ∅ 
مه��م نبود ، چ��ون ∅ مزاحم نبود . جورابم را ک��ه می کند  م، فقط 
بایس��ت پای چپ��م را کمی کج بکن��م، مثل حاال، ت��ا ببینم که ∅ 
هنوز هس��ت« )همان: 251(. اما به مرور موضوع با به  کار رفتن 
مفاهیمی د ر مجاورت خود  مانند  »جوراب« و »پا« معرفی می شود  
و راوی برای مفهوم س��ازی »خود « از خالل یک نقص، عالوه بر 
س��کوت ساختاری که بارزترین نوع س��کوت به کار رفته د ر این 
د  اس��تان است، از س��کوت های د یگری مانند  معنایی و کاربرد  ی 
نیز استفاد  ه می کند : »نمی ش��ود  گفت شش انگشتیم. فقط یک تکه 
گوش��ت سرخ بی ناخن اس��ت، آن هم کنار انگش��ت کوچک پای 
چپم« )همان(. د رواقع، تکه گوش��ت س��رخ بی ناخن به نوعی رفع 
سکوت )مشخص شد ن مرجع ارجاع پسرو( تلقی می شود ، چراکه 
موضوع س��خن را روش��ن می کند ، اما د ر اد  امة د  استان متوجه 
می شویم که هرکجا سخن از این زائد  ه است، حذف ساختاری رخ 
می د  هد  و این به نوعی، سبک د  استان را رقم می زند . این شگرد  به 
د لیل بازنمایی فاصلة میان راوی و د یگران د ر س��اختار د  استان 
به کار می رود ، چراکه نقش این گوشت زائد ، ایجاد  فاصله است و 

مجازی از نقص های هر انسان به شمار می رود  )سکوت معنایی 
مجاز( که د یگران د ر راوی مشاهد  ه می کنند . تمایز ناشی از نقص 
راوی برای او به موضوعی برجس��ته تبد یل ش��د  ه که میان او و 

د یگران تمایز ایجاد  کرد  ه است.
ماد  ر راوی از برمال ش��د ن راز راوی می ترسد ، به همین د لیل 
به او توصیه می کند  که جورابش را هیچ وقت د رنیاورد ، چراکه 
فقد  ان جوراب، نقص راوی را نمایان می کند  و مفهوم »د یگری« 
بی نق��ص از هم فرومی پاش��د : »ماد رم می گف��ت: جورابت را 
د رنیاور، هیچ وقت د رنی��اور. جلو غریبه ها را می گفت. و برای 
م��ن غیر از خود ش و ش��اید  پد ر همه غریب��ه بود ند « )همان(. 
براس��اس سکوت تضمنی، غریبه بود ن و د رنیاورد ن جوراب، 
د  و مقولة بی ارتباط به ش��مار می آیند  که مخطاب حلقة مفقود  ة 
این د و مقولة بی ارتباط را د ر ذهن خود  ایجاد  می کند  و متن را 
تفس��یرپذیر می کند . بد ین معنی که جلو غریبه ها نباید  جوراب 
را د  رآورد ، به این د لیل که گوش��ت زائ��د ، همان هویت و راز 
راوی )خود ( اس��ت و غریبه ها همه »د یگری« به شمار می روند  
که قاد ر به آسیب رس��اند ن به »خود « هستند . ماد ر و پد ر پای 
بی ج��وراب او را د ید  ه ان��د ، پس از آنجایی ک��ه راوی فرزند  و 
هم خون با پد ر و ماد ر اس��ت، پد ر و ماد ر بخشی از »خود « او 
به شمار می آیند  و نه »د یگری«. اما راز راوی را غریبه ها نباید  
بد  انن��د  و همه غیر از خود ، غریبه هس��تند  )س��کوت تضمنی(: 
»توی این محله د یگر کسی∅ نمی د  انست، شاید  هم برای همین 
می گفت: نکند  با بچه ها بروی ش��نا. هنوز هم نمی د  انم از ترس 
گرد  اب های کوچک و بزرگ رود خانه بود  یا به خاطر پایم، اگر 

بشود  اسمش را انگشت گذاشت« )همان(. 
براس��اس سکوت ساختاری، آن چیزی که د ر این محله کسی 
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از آن خب��ر ند  ارد ، هن��وز گفته نش��د  ه و د  ر بخش های بعد  ی 
د  اس��تان انتظار گره گش��ایی آن می رود . براس��اس سکوت 
پیش انگاشتی، گفته می شود  که راوی محل زند گی اش را تغییر 
د  اد ه اس��ت، چراکه د ر محلة قبلی همه راز او را می د  انس��تند . 
براس��اس سکوت معنایی اس��تعاره، طرد  شد ن راوی از نگاه 
د یگ��ری همانن��د  گرد  اب های کوچک و ب��زرگ د  ر نظر گرفته 
می ش��ود  که زند گی او را متالطم می کند . د رواقع، طرد  شد ن 
راوی شبیه گرد  ابی است که باعث تغییر خانة او می شود  . د ر 
نتیج��ه خانواد  ه تصمیم به اسباب کش��ی می گیرند . به عبارتی 
تمام تالش خانواد  ة راوی به مثابة بخشی از »خود «، این است 

که نقص راوی عیان نشود .
د  ر این د  اس��تان هیچ کس اس��م ند  ارد  و تنها کس��ی که اسمش 
ب��رد  ه می ش��ود ، خود  راوی اس��ت. جالب آن که ای��ن اتفاق به 
د لیل نش��ان د  ار ک��رد ن راوی بعد  از عیان ش��د ن نقص او رخ 
می د  ه��د ؛ اتفاق��ی که پ��س از آن، میان خ��ود  )راوی( و د یگری 
)س��ایرین( فاصله ای ایجاد  می ش��ود  که یکی از مشخصه  های 
آن اس��م د  اشتن راوی اس��ت: »بچه ها ∅ نمی د  انستد . آخر اگر 
∅ می د  انس��تند ، مثاًل فقط یکیشان ∅ می د ید ، مثل آن محله∅، 
می آمد ند  د  ر خانه و د  اد  می زد ند : حسن شش انگشتی!« )همان(. 
به واسطة سکوت ساختاری حذف، مفعول فعل د  انستن و د ید ن 
که موضوع د  استان و همان گوشت زائد  ی است که تعریف کنند  ة 
راوی و تمایزد  هند  ة او از د  یگران اس��ت، حذف شد ه و مخاطب 
باید  خود  به پر کرد ن جاهای مس��کوت بپرد  ازد : »راس��تش∅ 
تقصیر خود  م بود . این د فعه آخر را نمی گویم« )همان(. براساس 
سکوت پیش انگاشتی )تقصیر( متوجه می شویم که اتفاقی برای 
راوی افتاد  ه و کسی تقصیرکار است. همچنین براساس سکوت 

پیش انگاش��تی قید  ی )د فعة آخر(، متوجه می شویم که تابه حال 
چند بار این اتفاق برای راوی افتاد  ه است. 

چند  س��طر بعد ، با اس��تفاد  ه از تمهید  سکوت س��اختاری ارجاع 
پسرو از شخصیتی صحبت می شود  که خوانند  ه کنجکاو د  انستن 
د ربارة او می شود  و به آن د لیل که د ر ابتد  ا ضمیر می آید  و بعد  
د ر بافت های بعد  ی مرجع آن مشخص می شود ، با سکوت ارجاع 
پسرو مواجه هس��تیم. د ر وهلة نخس��ت، مخاطب گمان می کند  
هنوز بحث بر سر گوشت زائد  است، اما توصیف های ارائه  شد  ة 
بعد  ی د ر متن، مش��خص می کند  که موضوع گوشت زائد  است: 
»از ب��س∅ کوچک بود  و الغر و نمی د  انم یک د س��ته از موهای 
س��یاه روی پیش��انی مهتابیش ریخته بود ، یا چون چشم هاش 
آن همه روشن بود  فکر کرد م غریبه نیست« )همان(. د رواقع، د و 
نوع سکوت ساختاری حذف و ارجاع پسرو د  ر این بخش اعمال 
می شود : موضوع سخن د  ر جایگاه نهاد  که پسربچه است، حذف 
ش��د  ه و همچنین ضمیر »ش« به نهاد  محذوف ارجاع می د  هد  و 

مرجعش د ر بافت بعد  ی می آید :
»غریبه ها - برای من - همیش��ه آد  م هایی بود ند  که س��ر 
من تا کمربند  هایش��ان می رسید ، یا د ر کف یک د ستشان 
جا می گرفت، و بعد  هم اگر می خواس��تند  می توانستند  با 
انگشت اشاره با موهای روی پیشانیم بازی کنند . اگر هم 
بی آنکه سرم را بلند  کنم می توانستم چشم هاشان را ببینم 
گونه هاشان حتمًا یا خاک آلود  بود ، یا پرخون، و نه آن قد  ر 
پرید  ه رنگ با آن فرورفتگی کوچک پایین گونه ها که تازه 
چوب زیر بغلش را هم به س��کوی خانه ش��ان تکیه د  اد  ه 
باشد . روی س��کوی د رگاه خانه، فقط گوشة آن نشسته 

بود « )همان: 252(.
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د  ر این بخش، کلمة بزرگ س��ال، به جای آن که ذکر ش��ود ، با 
کلمات همجوارش توصیف می ش��ود  )سکوت معنایی مجاز(. 
همچنین، به  کار برد ن قلم��روی معنایی »خاک آلود گی گونه« 
یا »پرخ��ون بود ن گونه« به جای قلم��روی معنایی اهل د  عوا 
بود  ن و یا قوی بود ن یا س��رزند  ه و ش��اد  اب ب��ود ن، به کار 
برد ن »پرید  ه رنگی« و »فرورفتگی پایین گونه« به جای ضعف 
روحی و به  کار برد ن »چوب زیر بغل د  اش��تن« به جای نقص 
جسمی  د  اشتن همه سکوت معنایی مجاز به شمار می آیند   که 

بخشی ناگفته از د  استان را شکل می د  هند . 
براساس س��کوت پیش انگاش��تی، قید  »تازه« نشان می د  هد  که 
چوب زیر بغل د  اش��تن یکی از د  الیل راوی برای غریبه ند  انستن 
پس��ربچه اس��ت، چراکه برای راوی، چوب زیر بغ��ل د لیل بر 
د  اش��تن نقص اس��ت و این نقص ب��رای راوی، »د  یگری« را به 
»خود « تبد یل می کند ، چون »د یگری« از نظر راوی همیشه کامل 
است ولی »خود « قاد ر به کامل د ید ن خود  نیست: »مچ پای چپش 
باریک بود ، آن قد ر س��فید  و باریک که انگار نی باشد  یا د وقلوی 
کوچکتر مچ پای راستش، مثل د وقلوی کوچک تر انگشت کوچک 
خ��ود  م« )همان(. عد م ارتباط د و جمل��ه ای که د ر یک بافت قرار 
می گیرند ، حلقة مفقود  ه ای را نشان می د  هند  که برطبق آن، راوی 
با پسربچه به خاطر وجود  نقص د ر پایش همذات پند  اری می کند  

)سکوت تضمنی( و او را »د یگری« تلقی نمی کند .
گفتم: »می خواهی یک چیزی نش��انت بد  ه��م؟ نگاه نکرد . فقط گفت: 
چی∅؟ گفتم: پای خود  م را∅؟ نگاه کرد . گفت: ∅چی شد  ه؟ گفتم: 
نمی د  انم. باید  ∅ ببینی. د  اش��تم بند  کفشم را باز می کرد م. گفت: ∅ 
شکسته؟ گفتم: نه. اما قول بد  ه ∅ به کسی نگویی. حرفی نزد . فقط 
نگاه کرد ، گمانم به جوراب پای چپم که د اشتم د رمی آورد م∅. فکر 

کرد م نبایست ازش قول گرفته باشم∅. ∅ نمی گوید ، حتماً« )همان(. 
د  ر این بخش، به وفور از س��کوت س��اختاری حذف استفاد  ه 
شد  ه است. به عنوان مثال، گفته نمی شود  به چه چیز نگاه نکرد  
و د  ر برخی جمله ها فعل محذوف اس��ت ک��ه البته مخاطب به 
د لیل باف��ت قبلی آن را می د  اند ، ام��ا جمله های مقطع با حذف 
بخش��ی از جمل��ه و حذف مفع��ول به مثابة موضوع س��خن 
)سکوت ساختاری حذف(، یک فقد  ان ایجاد  می کنند  و براساس 
س��کوت تضمنی، این گونه استنتاج می شود  که پسربچه قولی 
برای فاش نکرد ن رازی )به واس��طة سکوت ساختاری حذف( 

ند  اد  ه است، پس احتمااًل راز قرار است فاش شود .
راوی د  ر اد  امه می گوید : »و∅ نش��انش د  اد  م. د و انگش��تم را 
گرفت��م زیرش و آورد مش باال« )همان(. د  رواقع حذف مفعول 
)آنچه راوی نش��ان د  اد  ه اس��ت( به نوعی سکوت ساختاری 
حذف تلقی می ش��ود  و ارجاع ضمیر »ش« بر مرجع محذوف 
که همان گوشت زائد  است، سکوت ساختاری ارجاع پسرو به 
شمار می آید  که رفع این سکوت د ر جملة بعد  رخ می د  هد : »یک 

تکه گوشت سرخ بی ناخن بود « )همان: 254(. 
آنچه د ر ابتد  ای د  اس��تان به عنوان سکوت پیش انگاشتی مبنی 
ب��ر روایتی از خاطرة راوی د ر کود کی بیان ش��د ، د ر اد  امه به 
بیان حال راوی د  ر زمان بزرگ سالی تبد یل می شود ، مبنی بر 

فاصلة راوی از »خود « کود کی: 
»ش��ب که خواس��تم بخوابم جوراب��م را د رآورد م و نگاهش 
کرد م، همان طور که پسرک نگاهش می کرد . حتی سعی کرد م 
مث��ل او پوزخند  بزنم. ح��اال هم ای��ن کار را می کنم، حاال که 
سی وپنج سالم است. د ست می کنم زیرش و به خود م نشانش 

می د  هم، اما د یگر پوزخند  نمی زنم« )254(.
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د  ر س��کوت س��اختاری ارجاع پس��رو، ضمیر »ش« به نهاد  
محذوف )گوش��ت زائ��د ( ارجاع می د  هد  ک��ه بعد  ها مرجع آن 
مش��خص خواهد  ش��د . مخاطب د  ر ابتد  ا ممکن است فکر کند  
منظ��ور از »این کار« پوزخند  زد ن اس��ت، اما د  ر بافت بعد  ی 
مش��خص می ش��ود  منظور برد ن د س��ت زیر انگشت است. 
فاصلة »خ��ود « کود ک از »خود « بزرگ س��ال، زمانی ش��کل 
می گی��رد  که د  ر کود ک��ی راوی قصد  برید  ن گوش��ت زائد  را 
د  ر ذه��ن می پروراند ، چراکه این زائ��د  ه او را از د  یگران جد  ا 
می کند ، اما د ر د وران بزرگ س��الی، ای��ن زائد  ه برای راوی به 
نمازخانه تبد یل می ش��ود  و با آن خلوت می کند  برای کش��ف 
مفهوم »خود «: »خیال می کنید  به این فکر نیفتاد  ه ام – حتی یک 

مرتبه – یک طوری شرش را بکنم؟« )254( 
همچنین س��کوت  پیش انگاشتی که د  ر این بخش حضور د  ارد ، 
این است که راوی صرفًا به این فکر افتاد  ه بود ، ولی فکرش را 
عملی نکرد ، هرچند  »یک مرتبه« )س��کوت پیش انگاشت قید  ی( 
ب��ه عمل هم نزد یک ش��د  که کار ناتمام باق��ی ماند . البته د لیل 
برید ن زائد  ه د  ر د وران کود کی، میل به پیوس��تن به »د یگری« 
مطلوب را نشان می د  هد  )س��کوت تضمنی( که حضور زائد  ه 
به مثابة یک راز فاش می ش��ود ، بر هویت راوی خد شه وارد  

می کند  و او را نامطلوب جلوه می د  هد .
براساس س��کوت پیش انگاش��تی بند  پیرو، ماد  ر مانع برید ن 
گوشت زائد  می شود : »توی همان محله بود . راستش اگر ماد ر 
سر نرس��ید  ه بود  حتمًا برید  ه بود مش« )253(. براساس نظر 
باختین، جس��م نمی تواند  خود بسند  ه باش��د  و همواره محتاج 
»د یگری« است (Bakhtin, 1990: 51). به همین د لیل راوی د ر 

کود کی به »د یگری« احساس نیاز می کند  و قصد  برید ن زائد  ه 
را د  ارد ، ام��ا پد ر و ماد ر همواره راوی را از »د یگری« برحذر 
می د  ارند . آنها با »د یگری« نه به  عنوان سوژه ای د یگر، بلکه به 
عنوان ابژه روبه رو می ش��وند : »اما فهمید . شاید  از چشم هام، 
همان طور که من از چشم های پسرک فهمید م که غریبه است، 
مثل همة مرد م د نیاس��ت« )گلش��یری، 1380: 253(. براساس 
سکوت تضمنی، همة مرد م غریبه هستند  و راوی باید  فاصلة 

»خود « با »د یگری« را بپذیرد . 
از د ید  پد ر، هر »د یگری«، یک »خود « د یگر اس��ت )هماهنگ با 
نظر پرس( و اگر هر د یگری نقص خود  را بپذیرد ، تعامل ایجاد  

می شود  و نه فاصله و تمایز )ر.ک. سونسون(: 
»پد ر گفت: همه د ارند ، هرکس را که نگاه کنی یک چیزی د  ارد ، 
اضاف��ه یا کم∅. اما پد ر مطمئن بود ، طوری که انگار مال همه 
را د ید  ه بود . ش��اید  هم به خاطر من ∅ می گفت. اما این مسلم 
بود  که من ∅ د  اش��تم، چیزی که کس��ی نمی د  ی��د ، حتی اگر 

جوراب پایم نبود  ∅« )همان(. 
براس��اس سکوت س��اختاری حذف، مفعول محذوف است و 
فعل د  اش��تن نی��از به مفعول د  ارد  که همان نقص اس��ت. پس 
بازنمایی نقص، د ر این س��طرها به صورت حذف بخش��ی از 

جمله د ید  ه می شود .

3.4. بخش د  وم: پذیرش تمایز میان »خود « و »د یگری« 
د ر این بخش، راوی تمایز »خود /د یگری« را می پذیرد  و نقص 
خود  را به مثابة بخشی از وجود  خود  قبول می کند ، به طوری 
که امکان ورود  به یک رابطة عاطفی و زند گی مش��ترک برای 
او ایجاد  می ش��ود ، ولی د ر این بخش نیز تعامل میان خود  و 
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د یگری با شکست مواجه می شود : »حاال د یگر ∅ فرق می کند . 
حاال ∅ برای م��ن یک چیز خصوصی اس��ت، یک چیزی که 
فقط خود م ∅ می د  انم« )همان: 254(. س��کوت پیش انگاش��تی 
قید  ی )حاال( نش��ان می د  هد   که راوی ام��روز از راوی د وران 
کود کی فاصله گرفته است، چراکه می گوید  قباًل این طور نبود  
و االن این طور اس��ت. همچنین براساس س��کوت ساختاری 
ح��ذف، مخاطب نمی د  اند  چه چیز یک امر خصوصی اس��ت و 
این موضوع د ر س��اختار جمله حذف شد  ه است. د ر سطری 
ک��ه به وض��وح از تمایز »من« و »د یگری« صحبت می ش��ود ، 
رفع س��کوت س��اختاری نیز رخ می د  هد : »فقط خود م می د  انم 
که∅ هس��ت، یک چیزی هست که مرا از د یگران جد  ا می کند « 
)همان(. البته س��کوت س��اختاری حذف همچنان به صورت 
حذف مفعول د  ید  ه می ش��ود . تبد یل زائد  ه به بخشی از »خود « 
و پذیرش آن به عنوان عضوی از بد ن باعث می ش��ود  ضمیر 
جاند  ار برایش به کار برد  ه ش��ود : »آهسته مالشش می د  هم و 
فقط او را با صابون می شویم. ∅ هستش، همیشه ∅ هست« 
)همان(. براساس سکوت ساختاری ارجاع پسرو، ضمیر »ش« 
و »او« به نهاد  محذوف ارجاع می د  هند  و مرجعشان که همان 

زائد  ه است، د ر بافت بعد  ی مشخص می شود . 
فاصل��ة میان »خود « و »د یگری« به واس��طة گم کرد ن چیزی 
ایجاد  می ش��ود ؛ این فاصله براس��اس س��کوت تضمنی قابل 
اس��تنتاج اس��ت. د یگران نگران گم کرد ن چیزهایی هستند  که 
جزو بد نشان نیست و راوی نگران گم کرد ن جزئی از بد نش، 
بخش��ی از هس��تی اش، اس��ت که از نظر د یگران زائد  است: 
»همیشه نگرانم، همیشه نگران بود  ه ام. شد  ه است که از خواب 
بلند  بشوم و فکرکنم یک چیزی گم کرد  ه ام، یا وسط های شب 

از خواب بپرم و فکر کنم که نیس��ت« )همان(. حذف مفعول به 
صورت سکوت س��اختاری حذف، همچنان نشان د  هند  ة همان 

فاصله ای است که از آن گریزی نیست.
»بعد  انگار هیچ کس توی این د نیا تنها نیس��ت، آن قد ر تنها که 
اتاق کوچک بش��ود  و پنجره بسته باشد  با پرد  ه های آویخته، 
ک��ه تازه اگر هم پرد  ه ه��ا را کنار بزنی و پنج��ره را باز کنی 
آس��مان ابری ابری باشد  و تمام چراغ های همة خانه های د نیا 

خاموش باشند « )همان(.
براس��اس سکوت پیش انگاش��تی قید  ی )انگار( متوجه تنهایی 
بزرگ راوی می ش��ویم. براس��اس س��کوت تضمنی، راوی 
با گوش��ت زائد  به مثابة »خود « و کس��ی ک��ه او را از تنهایی 
د رمی آورد  و نزد یک ترین د وس��تش است، کسی که جایگزین 
پد ر و ماد  ر د رگذش��تة اوست، رفتار می کند . همچنین، کوچک 
ش��د ن اتاق، بسته بود ن پنجره، پرد  ه های آویخته، ابری بود ن 
آس��مان و خاموش بود ن چراغ، همه بر حوزة معنایی تنهایی 
نگاش��ت می شوند  )س��کوت معنایی مجاز(. د رواقع، موضوع 
د  اس��تان د ربارة نقصی است که باعث تمایز راوی از د یگران 
می ش��ود . د  ر س��اختار روایی د  استان، اس��تفاد  ه از سکوت 
س��اختاری حذف و ارجاع پس��رو، باعث ایجاد  نقص هایی از 
حیث د ستوری د ر جمالت و ایجاد  ابهام می شود . این نقص ها 
بازنمایی همان نقص های مورد  اش��ارة جهان د  اس��تان است 
که د رواقع، به گونه ای ش��مایل گونگی غیاب د ر د  اس��تان تلقی 
می ش��ود  که غیاب س��المت یا وجود  نقص عضو به صورت 
غیاب بخش هایی د ر نحو جمله نشان د  اد  ه می شود : »می نشینم 
توی تختم و به او نگاه می کنم، آن قد ر که چشمم تار می شود ، 
یا به اش��ک می نش��یند  طوری که فکر می کنم نیستش، آن تکه 
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گوش��ت کوچک من آن قد ر کوچک شد  ه اس��ت که پاک محو 
شد  ه، مثل انگشت کوچک پای همة آد م ها« )همان(.

د  ر ای��ن بخش، ضمیر »او« و »ش« به نهاد  محذوف )گوش��ت 
زائ��د ( ارجاع می د  هد  و مرجع د  ر بافت بعد  ی می آید  )س��کوت 
س��اختاری ارجاع پسرو( و البته رفع سکوت نیز د  ر اد  امه رخ 
می د  هد . همچنین براساس سکوت تضمنی، راوی وجود  زائد  ه 
د ر خود  را کاماًل طبیعی می انگارد  و عد م وجود  آن د ر جس��م 
»د یگری« امری غیرطبیعی تلقی می شود . او بر این باور است 
که انگشت کوچک پای آد م ها محو شد  ه است اما آد م ها وقتی 
به حضور هرچیز ع��اد ت کنند ، د یگ��ر آن را نمی بینند : »مگر 
نمی بینی��م که انگش��ت کوچک پای هم��ه د  ارد  آن قد ر کوچک 
می ش��ود  که بعید  نیس��ت یک روز د یگر نباش��د ؟ برای همین 
چیزهاست که بی د لیل غمگین می شوم« )همان(. د رواقع، نقض 
اصل ارتباط )رک. اصول گرایس( میان محو ش��د ن انگش��ت 
کوچ��ک پ��ا و غمگین ش��د  ن راوی صورت می گی��رد  و خأل 
موجود  همان عاد ت کرد ن به حضور انگش��ت اس��ت و راوی 
از این عاد ت غمگین می ش��ود ، چراکه فکر می کند  همة آد م ها 
نقصی د  ارند ، اما آن قد ر به آن عاد ت کرد  ه اند  که آن را طبیعی 
تلقی می کنند ، برای همین خود  را کامل و بی نقص می پند  ارند . 
به گفتة راوی: »آد م با فاحشه ای، کسی که باشد  احتیاجی نیست 
جورابش را د  رآورد « )همان(. براساس سکوت تضمنی، میان 
»با فاحشه بود  ن« و »بی نیازی به د  رآورد ن جوراب« ارتباطی 
د ر جمل��ه د  ید  ه نمی ش��ود ، و از آنجا که جامعه، فاحش��ه ها را 
عمومًا افراد  ی مط��رود  و د  ارای نقص می پند  ارد ، راوی امکان 
تعامل با آنها را به صورت نسبی راحت تر می د  اند ، برای همین 
نیازی به د  رآورد ن جوراب و نشان د  اد  ن راز د ر خود  نمی بیند . 

براساس سکوت معنایی مجاز، حوزة معنایی جوراب بر حوزة 
معنایی تکه گوش��ت اضافه که استعاره از نقص است، نگاشت 
می شود  و حوزة معنایی د رآورد ن جوراب به مرور د ر متن بر 
حوزة معنایی عیان کرد  ن راز )سکوت معنایی استعاره( منتقل 
می ش��ود : »وقتی کسی شال د ور گرد نش پیچید  ه باشد ، یا مثاًل 
د ستکش د ستش باشد  – س��رد  هم باشد ، باشد  – فکر می کنم 
یک چیزی هس��ت. تازه زی��ر لباس ها چ��ی∅، ∅ لباس های 

همه∅؟« )همان: 256(. 
براساس سکوت س��اختاری حذف، موضوع سخن که همان 
نقص است، حذف ش��د  ه و جمله ها به صورت نیمه کاره بیان 
ش��د  ه اند  که به گونه ای ش��مایل گونگی نقص هس��تند . حوزة 
معنایی هرگونه پوششی بر حوزة معنایی نقص عضو نگاشت 

می شود  )سکوت معنایی مجاز(.  
این س��کوت ها د ر کل روایت د  اس��تان به چشم می خورند  و 
البته، س��کوت س��اختاری بخش مهمی  از د  استان را از خالل 
نگفت��ن پیش می ب��رد : »یعنی همین چند  ماه پی��ش بود  که باز 
فکرک��رد  م∅ نیس��ت، این یکی د یگ��ر غریبه نیس��ت« )همان(. 
براس��اس سکوت س��اختاری حذف، د  ر جملة »باز فکر کرد م 
نیس��ت.« مبتد  ا حذف ش��د  ه و د  ر ابتد  ا مخاط��ب گمان می کند  
همچنان گوشت زائد  موضوع سخن است، اما د ر بافت بعد  ی 
مش��خص می ش��ود  که صحبت از معشوق اس��ت. براساس 
س��کوت پیش انگاش��تی، راوی فکر می کند  که معشوق غریبه 
نیست، د رصورتی که بعد  ها مشخص می شود  که غریبه بود  ه 
است. براساس س��کوت پیش انگاش��تی قید  »د یگر«، تابه حال 
هرک��س که راز )نقص( به او گفته ش��د  ه، غریبه بود  ه اس��ت. 
پس میان د  انس��تن نقص و غریبه ش��د ن رابطه ای هس��ت که 



155
نقدنامـه هنـر ، شماره 5

براساس سکوت تضمنی تفس��یر می شود . حذف مبتد  ایی که 
ممکن اس��ت گوش��ت زائد  یا معشوق باش��د ، به این د لیل رخ 
می د  هد  که همین زائد  ه یا نقص، باعث متمایز و متفاوت شد  ن 
با »د یگری« می ش��ود . د ر نتیجه، رابط��ه ای میان غریبه بود ن 
و حضور زائد  ه وجود  د  ارد : اگر زائد  ه نباش��د ، د یگران غریبه 
نخواهند  بود . اما پیش تر گفته شد  ه بود  که هرکس نقصی د  ارد  
ک��ه به حضورش عاد ت کرد  ه اس��ت و ب��رای ایجاد  تعامل با 
»د یگری«، فقط کافی اس��ت که د یگران آن را نبینند ؛ پس راوی 

سعی د ر پوشاند ن نقص می کند .
از آنجایی که اس��م معش��وق هم مانند  بقیة ش��خصیت های 
د  اس��تان گفته نمی ش��ود ، غریبه بود  ن او به واس��طة سکوت 
پیش انگاش��تی ش��کل می گیرد : »اس��مش هم... ن��ه∅، گفتن 
ند  ارد ∅« )همان(. همچنین براساس سکوت ساختاری حذف، 
موضوع سخن )اسم معش��وق( به د لیل فاصله ای که به د لیل 
نق��ص میان »خود « و »د یگری« ایجاد  ش��د  ه، محذوف اس��ت 
و این س��کوت به مرحلة رفع سکوت نمی رس��د . آنچه باعث 
از د س��ت د  اد ن »د یگری« به مثابة یک غریبه می ش��ود ، نشان 
د  اد ن وجه تمایز اس��ت. راوی برای آن که معشوق را از د  ست 
ند  هد ، وجه تمایز خود  را پنه��ان می کند  تا د رحالی که »خود « 
را پذیرفته اس��ت، از د ید  »د یگری« شبیه »د یگری« جلوه کند . 
»این یکی د یگر غریبه نبود . اما شاید  می ترسید م ∅ بگویم، ∅ 

بگویم و ∅ تمام بشود « )همان: 257(. 
براساس س��کوت س��اختاری حذف، آنچه راوی باید  بگوید ، 
حذف ش��د  ه و راوی می د  اند  که با هربار گفتن این نقص، راه 
تعامل بس��ته می ش��ود . به همین د لیل، وجه غالب سکوتی که 
د  ر د  استان به کار می رود ، س��کوت ساختاری حذف است و 

هربار رفع س��کوت حذف رخ می د  هد ، امکان تعامل »خود « با 
»د یگری« از میان می رود .

»آخر فکر می کنم هر ش��یء حتمًا یک چیز اضافی یا کم د  ارد  
که مهمتر از همان ش��یء است، جالب تر از آن شیء است، که 
اگر د ید  ه ش��ود ، اگر همه بتوانند  ببینند ش د یگر نمی شود  گفت 

اضافی است« )همان: 258(. 
د  ر این بخش، براس��اس سکوت پیش انگاشتی، همه نمی توانند  
حض��ور یک چیز کم یا زی��اد  را د ر »خ��ود « ببینند ، به همین 
د لیل میان خ��ود / ناخود ، فرهنگ/ نافرهنگ و مقبول/ نامقبول 
تمایز ایجاد  می شود . نقص ها جزئی از وجود  انسان هستند  و 
صرف��ًا چون مرد م نقص خ��ود  را نمی بینند ، نقص هایی را که 
د  ر د یگ��ران می بینند  نقص تلقی می کنن��د  و اگر قاد ر به د ید ن 
همة نقص ها بود ند ، د یگر آن را جزئی طبیعی از وجود  هرکس 
می پند  اش��تند  )س��کوت تضمنی(. همچنین، براس��اس سکوت 
تضمنی، به نظر می رس��د  تکه گوش��ت اضافه از خود  راوی 
مهم تر باش��د ، چراک��ه تعامل یا عد م تعام��ل راوی با د یگران 
را تح��ت تأثیر قرار می د  هد . »د یگ��ری« به خاطر وجود  نقص 
)گوشت اضافه(، راوی را طرد  می کند  و وجود  راوی را ناد  ید  ه 
می گی��رد . د رصورتی که پذیرش فرهن��گ »د یگری« به مثابة 
فرهنگی متفاوت باعث تعامل فرهنگی می ش��ود ، ولی د یگران 
راوی را به مثابة نافرهنگ و نامطلوب تلقی می کنند . د رنتیجه، 
این کافی نیست که »خود « قاد ر به پذیرش تمایز میان »خود « 
و »د یگری« باش��د ، بلکه »د یگ��ری« نیز باید  به پذیرش »خود « 

نائل شود ، تا تعامل با شکست مواجه نشود .
د  ر بخش��ی که به ارتباط میان »نقص« و »نمازخانه« اش��اره 
می ش��ود ، رفع س��کوت معنایی اس��تعارة موجود  د  ر عنوان 
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د  اس��تان تلقی می ش��ود ، د رواقع با این بخش از د  اس��تان، از 
تفس��یر نام د  استان گره گش��ایی می ش��ود : »من اگر مذهبی 
ب��ود  م حتمًا نمازخانة کوچکی برای خود م د رس��ت می کرد م، 
مثل همان نمازخانه های کوچک اش��راف: د ری منبت کاری و 
ی��ک پرد  ه قلمکار ب��ه اتاقکی با گنبد  ی کوچ��ک و یک محراب 

گچ بری شد  ه∅« )همان(. 
براساس سکوت معنایی مجاز، حوزة معنایی تنهایی بر حوزة 
معنایی اتاق و سپس بر حوزة معنایی نمازخانه، و حوزة معنایی 
احترام بر حوزة معنایی خلوت و تنهایی نگاش��ت ش��د  ه است. 
همچنین حوزة معنایی تنهایی ب��ر حوزة معنایی اجزای د  اخل 
ی��ک نمازخانه مانند  د ر منبت، پرد  ه قلم��کار، و گنبد  و محراب 
گچ بری نگاش��ت می شود . از آنجایی که نقص راوی، خلوت او 
را مانند  نمازخانه بزرگ کرد  ه اس��ت، سکوت معنایی استعاره 
رخ می د  هد  و عنوان د  استان به جای »نمازخانة کوچک من« به 
مفهوم »نقص کوچک من« د ر ذهن خوانند  ه تبد یل خواهد  ش��د  
که باعث تعریف مفهوم »خود « د ر برابر »د یگری« و شکس��ت 
د ر تعامل با »د یگری« می ش��ود  که د  رنتیج��ه به پناه برد ن به 
خلوتی ناخواس��ته برای کش��ف »خود « - د ر نمازخانه  ای که 

میان »خود « و »د یگری« مرزی می کشد - منجر می شود .
از آنجایی که د یگران نقص خود  را فراموش کرد  ه اند ، همیشه 
میان راوی به مثابة »خود « و بقیه به مثابة »د یگری« فاصله ای 
د ر نظر گرفته می شود . تنها کسی که د ر این میان به جز راوی 
بر نقص خود  آگاه است )سکوت تضمنی(، زن بد کاره ای است 
که راوی امکان تعامل با او را د  اشت: »من آن فاحشه ای را که 
جوراب سیاه پای چپش را تا روی مچ پا پایین کشید  ه بود  از 
همة زن های د نیا بیش��تر می خواستم، همان وقت را می گویم« 

)همان: 259(. د ر این بخش، س��کوت پیش انگاشتی این فرض 
را برای مخاطب ایجاد  می کند  که راوی د ر گذشته ای که با آن 
زن بد کاره مواجه شد  ه بود ، آن زن را مانند  »خود « و نه مانند  

»د یگری« یافته است.
 »د ر او - د خترک را می گویم- چیزهایی بود  که نمی شناختم، 
توی مشتم نمی آمد ، اما می د  انستم که هست ]...[ صبح، زود تر 
از من بید  ار ش��د  ه بود . کنار تخت نشس��ته بود  روی زمین و 
به پاهایم نگاه می کرد ... گفت: این د یگر چیست؟ گفتم: چی؟ و 
انگشت های پای چپم را جمع کرد م، فقط جمع کرد م طوری که 

یاد ش برود  که د ید  ه است. د ید  ه بود « )همان: 260(.
ضمیر »او« د  ر این بخش، س��کوت س��اختاری ارجاع پسرو 
اس��ت. د  ر جملة معترضه، رفع سکوت رخ می د  هد  و مشخص 
می ش��ود  راوی هم اکن��ون د ربارة معش��وق صحبت می کند . 
سپس، براساس س��کوت تضمنی، این گونه استنتاج می شود  
که معش��وق ش��ب را د ر کنار راوی س��پری کرد  ه و ماد یت 
بیرونی هرد و به وصل رس��ید  ه و یکی شد ه است، اما فاصلة 
میان هویت د رونی ب��ه عنوان »خود / د یگری« همچنان وجود  
د  ارد  و معش��وق مانند  د یگران، غریبه اس��ت، چراکه با د ید ن 
نقص، تعجب می کند . براساس سکوت ساختاری حذف، آنچه 
می��ان هویت د رونی راوی و معش��وق فاصل��ه ایجاد  می کند  
)گوش��ت زائد (، محذوف اس��ت و راوی از ترس عد م تعامل 
با د یگ��ری مطلوب، قصد  پنهان کرد ن نق��ص خود  را د  ارد  و 
انگش��ت هایش را جمع می کند  )سکوت تضمنی(، اما براساس 
سکوت پیش انگاشتی، راز راوی فاش شد  ه است: »برای همین 
∅ تمام شد . من برایش تمام شد م« )همان(. براساس سکوت 
ساختاری حذف، د ر جملة اول، مبتد  ا حذف می شود  و د ر ذهن 
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مخاطب »همه چیز« یا »رابط��ه« جای مبتد  ای محذوف می آید . 
ام��ا د  ر جملة د وم، »من« یا همان »خ��ود « به جای »همه چیز« 
قرار می گیرد  که براس��اس س��کوت معنایی استعاره، حوزة 
معنایی انسان بود ن بر حوزة معنایی شیء بود ن )تمام شد ن( 

نگاشت می شود . 
براساس نظر باختین که ویژگی شیءبود گی را به ابژه نسبت 
می د  هد ، د یگری د ر این د  اس��تان همیش��ه »خود « را به مثابة 
ابژه ای فاقد  قد رت د ر نظ��ر می گیرد . ابژه ای که مورد  مطالعة 
س��وژه به مثابة د یگری واقع می ش��ود  و این د یگری است که 
راوی را ط��رد  می کند ، عد م مطلوبی��ت او را رقم می زند  و با 
او وارد  تعامل نمی ش��ود : »با د و انگش��ت شس��ت و اش��اره 
می گرفت��ش، مثل وقتی که د م موش کش��ته ای را می گیریم تا 
د ورش بیند  ازیم« )همان: 261(. این عد م تعامل و طرد  ش��د ن 
د  ر د  اس��تان به صورت یک نقص د  ر نظر گرفته می ش��ود  که 
د  ر س��اختار جم��الت نیز نمایان می ش��ود  و ش��مایل گونگی 
غیاب برای بازنمایی همین نقص بیش��تر به صورت س��کوت 

ساختاری حذف و ارجاع پسرو به کار می رود . 
د  ر انتهای د  استان، براساس سکوت ساختاری ارجاع پسرو، 
صفت اش��ارة »آن چیز« به موض��وع محذوف ارجاع می د  هد  
که مرجع آن د  ر بافت بعد  ی مش��خص می شود . پیش تر برای 
گوش��ت اضافه ضمیر جاند  ار به کار برد  ه می شد ، اما د ر این 
بخش، گویی که بخش��ی از هویت راوی به ش��یء تبد یل شد  ه 
باش��د ، ضمیر غیرجاند  ار به کار می رود  و براس��اس سکوت 
معنایی اس��تعاره، حوزة معنایی تکه گوش��ت زائد  بر حوزة 
معنایی موش مرد  ه نگاش��ت می ش��ود ، گویی بع��د  از تجربة 
کنار گذاش��ته ش��د ن از س��وی معش��وقی که گمان می رفت 

غریبه نیس��ت، راوی به یک نافرهنگ تبد یل می ش��ود : »حاال 
من خوش��حالم. اما ناراحتی من این اس��ت ک��ه فقط یکی ∅ 
می د  اند ، یکی ک��ه می د  اند  من یک انگش��ت اضافی د  ارم، یکی 
هس��ت که مرا عریان عریان د ید  ه است. و این خیلی غم انگیز 
است« )همان(. راوی د وباره مانند  ابتد  ای د  استان به یک خود  
نامطلوب تبد یل می شود  )سکوت تضمنی(، چراکه کسی هست 
ک��ه نقص او را می د  اند  و ای��ن نامطلوبیت د  ر تمایز با د یگری 
مطلوب رخ می د  ه��د ، به همین د لیل تعاملی ایجاد  نمی ش��ود . 
راوی همان گونه که د یگری را ب��ه مثابة فرد یتی د  ارای نقص 
می پذی��رد ، با آن ک��ه نقص د یگری را نمی بیند ، به این مس��ئله 

واقف است که »د یگری« مانند  »خود « اوست.

نتیجه .5
د  ر این مقاله، با اس��تفاد  ه از انواع س��کوت یا ش��مایل گونگی 
غیاب، بخش های ناگفتة د  استان نمازخانة کوچک من از خالل 
متن بازس��ازی می ش��ود  و د و بخش برای د  اس��تان د  ر نظر 
گرفته می شود . د ر بخش نخس��ت، روایت د  استان د  ر خاطرة 
کود ک��ی راوی رخ می د  هد . د  ر این بخ��ش، تمایز میان خود  و 
د یگری و طرد  ش��د ن از جانب د یگری ب��ه د لیل وجود  نقص، 
منجر به تالش راوی )فکر برید ن زائد  ه( برای تبد یل به د یگری 
مطلوب می ش��ود . بخش د وم، زمانی است که همة کسانی که 
نقص راوی را می د  انس��ته اند  یا مرد  ه ان��د  و یا او را فراموش 
کرد  ه ان��د ، به همی��ن د لیل راوی به تمایز خ��ود  را می پذیرد  و 
د  ر عی��ن حال، به د لیل پنهان ک��رد  ن تمایز، به د یگری مطلوب 
تبد یل می ش��ود ، اما به د لیل حضور عشق د ر زند گی که فاش 
کنند  ة رازهاست، این تبد یل به شکست منجر می شود . د  رواقع، 
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به د لیل فاصله و تمایز همیش��گی میان خود  و د یگری، راوی 
هرگز موفق ب��ه تعامل و ارتباط موفق نمی ش��ود  و نقص او 
همانن��د  نمازخان��ة کوچکی باع��ث اتصال راوی ب��ه »خود « 
و فاصله از »د یگری« می ش��ود . س��کوت و انواع و س��طوح 
متف��اوت آن، ام��کان خوانش د  اس��تان های ناگفت��ه را فراهم 
م��ی آورد  و بد ین ترتیب میان مخاطب و متن مناس��بتي فعال 
برقرار  می ش��ود ، مناس��بتی که به موجب آن د  ر برخی متون 
سهم کمتری به خوانند  ه اختصاص د  اد  ه می شود  و د  ر برخی 
متون، خوانند  ه نقشی فعال د  ر ارائة تفسیرهای بیشتر برعهد  ه 
د  ارد  و د  ر این د  اس��تان، کاربرد  بیش��تر سکوت ساختاری و 
ارجاع پس��رو، به نوعی ش��مایل گونگی نقص عضو و حذف 
بخش هایی از جمله به ش��مار می رود  تا تمایز میان »خود « و 
»د یگری« به صورتی ملموس تر نش��ان د  اد  ه ش��ود . د رواقع، 
نقش شاخص سکوت ساختاری این اثر را به د  استانی متمایز 
از حیث تطبیق موضوع د  استان با ساختار تبد  یل کرد  ه است، 
به طوری که موضوع د  اس��تان د ربارة نقصی است که باعث 
تمایز راوی از د یگران می ش��ود . د  ر س��اختار روایی د  استان 
نیز، استفاد  ه از سکوت ساختاری حذف و ارجاع پسرو، باعث 
ایجاد  نقص هایی از حیث د س��توری د ر جمالت و ایجاد  ابهام 
می شود  و این نقص ها بازنمایی همان نقص های مورد  اشارة 

جهان د  استان است.
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