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  چکیده

، 2009، صادقی1998شوالم (شناختی در نوشتار  هاي مختلف زبان سکوت از دیدگاه
مورد ) 1973و کورزون،  2002هاکین، (هاي اجتماعی و همچنین موقعیت) 2007افرات

هاي متفاوت در نظر  بررسی قرار گرفته است که به طور کلی به مثابه بخشی از زبان با نقش
. پردازیم در این پژوهش، ابتدا به مفهوم سکوت به عنوان نشانه زبانی میشود که  گرفته می

سکوت در تعامل اجتماعی از دیدگاه هاکین و کورزون و   بندي سپس، با بررسی تقسیم
، به نقاط مشترك انواع 2009همچنین انواع سکوت در ساخت روایت از دیدگاه صادقی 

هدف این پژوهش، دست . پردازیم لف میهاي مخت هاي اجتماعی و روایی در بافت سکوت
واسطه ه هاي مشترك سکوت در تعامل اجتماعی و سکوت روایی است که ب یافتن به ویژگی

اي و  مایه انگاشتی، درون دهد که سکوت پیش حاصله نشان می ۀنتیج. شوند نگفتن ایجاد می
ردي مشابه با سکوت هاي بافت موقعیتی داراي کارک ماهرانه در تعامل اجتماعی بنا به شباهت

  . روایی هستند
  .اي مایه انگاشتی، ماهرانه، درون سکوت، تعامل اجتماعی، روایت، پیش :ي کلیديها واژه

  
  



164 شناسی گفتمان داللی سکوت از دیدگاه زبان

  مقدمه. 1
گرفت  صورت می) 1973؛ جنسن، 1973برونو، (سکوت در ابتدا تنها از جنبه صوت شناسی  ۀمطالع

از لحاظ : شناسی دو جنبه داشت اه صوتبررسی از دیدگ .و بعدها از فلسفه و ادبیات متأثر بود
شد وگفتار در برابر فضاهاي خالی  شماري گفتار که در آن سرعت گفتار سنجیده می تحلیل گاه

تحلیل گفتمان سکوت که در آن سکوت به مثابه  ۀگرفت و همچنین از جنب میان کلمات، قرار می
  ). 1910، ص2008افرات، (شد  گیري مطرح می صورت فعل و انفعالی در نوبت

به معناي منفی بودن، انفعالی بودن، ضعف یا مرگ بود که به  70 ۀمفهوم سکوت در ده ۀمطالع
ترویک این به دلیل - به گفته ساویه ). 18 ، ص1973برونو، (کرد  مثابه غیاب گفتار و معنا عمل می

دوره هیچکدام  زبانشناسان آن. نویسی و دستور بودمطالعات پژوهشگران غربی با تمرکز بر فرهنگ
در واقع سکوت . اي نکرده بودند به ارتباط کالمی و غیرکالمی که سکوت را نیز شامل بشود، اشاره

و حذف به عنوان تغییر معنایی در زیرمجموعه سکوت واژگانی قرار ) تابو(واژه  به مانند حریم
سکوت بلیغ همچنین، استعاره به عنوان تغییر معنایی با ). 118، ص1976سبئوك، (داشتند 

، سکوت در مطالعات پینکر 1980در میانه . شد یکی در نظر گرفته می) ب1997جاورسکی، (
پینکر به . شنوند و نه صداها را به عقیده او، مردم زبان را می. از جنبه بیرونی بررسی شد) 1994(

ي یا سکوت به مثابه یک استعاره از غیاب به جاي یک هستی آوایی، واجی و یا حتی زبرزنجیر
زبانشناسان با توجه به  1990ۀ، در ده)Poyatos(به گفته پایاتو. کرد شناختی نگاه مینشانه

  ).299 ، ص2002پایاتو، (کاربردشناسی، به مطالعه سکوت به مثابه جزئی از تعامل پرداختند 
  رابطه سکوت و گفتار در گفتمان: چیستی سکوت. 2

) 1، ص1998کورزون، ( »هکار رفت در آن به گفتمان به تعامل میان متن و محیطی که متن«
توان از دیدگاه جامعه شناختی زبان با تمرکز بر عوامل متغیري مانند  ها را می گفتمان .پردازد می

هاي اجرایی مکالمات هر  اجتماعی و یا در چارچوب ویژگی- جنسیت، سن، وضعیت اقتصادي
و همچنین سکوت و درنگ ) False start(هاي متنی براي مکث، شروع غلط  روزه که تبیین

در ). 1، ص1998همان، (بررسی کرد ) دستور حذف(دهند و نیز از زوایه دید دستوري  ارائه می
شود و ترجیحاً بر کلمات،  تحلیل گفتمان، قدرت سکوت براي تأثیر بر جامعه نادیده گرفته می
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بنا . سازند ن و گفتار را میشود که سطح مت ها و دیگر عناصر زبانی تأکید می واره ها، جمله مکث
ها از زبان  کنیم که چگونه انسان ما بررسی می«: در تحلیل گفتمان) 1983(به تعریف یول و براون 

هاي زبانی را  کنند، به ویژه چگونه مورد خطاب قراردهندگان پیام براي ایجاد ارتباط استفاده می
یول و براون، ( »کنند زبانی را تفسیر می هاي کنند و چگونه مخاطبان پیام براي مخاطبان تولید می

  ). 2، ص1993
ها شکل  دهند و گفتمان به آن هایی که گفتمان را شکل می جهان«به عقیده باربارا جانستون، 

جانستون، ( »چیزي که حضور نداردسکوت یعنی هر. شوندتشکیل می  دهد از حضور و غیاب می
شود،  آنچه گفته نمی. ها ممکن هستند زمینه سها صرفاً در بافت پ پیش زمینه). 70 ، ص2008

تواند به پیش زمینه بیاید و بدین صورت داللتمند  ها می واسطه حضور گفتهه زمینه است که ب پس
هاي آن  شود، بررسی سکوت و نقش گفتار پس زمینه می پاره زمینه و وقتی سکوت پیش. شود

  .حائز اهمیت خواهد بود
، گفتمان را به عنوان بخشی متصل به تحلیل زبانی )Dinguirard) (1979(دینگویرارد 

و در مقاله چاپ نشده خود سه نوع سکوت را باز ) 7، ص1998کورزون، (آورد  شمارمی به
بر این اساس، زبان در مغز انسان و نه در . اي زبانی نیست که نشانه »هیچ«نخست، . شناسد می

در سکوت، تفکر عمیق بدون درك . نداردگفتار او وجود دارد، پس سکوت با زبان ارتباطی 
سکوت نوع دوم، صفر است که در ماهیت به ). 2009برونو، (خودآگاه و کلمات حضور دارد 

هاي صرفی مانند پایانه صفر  توان از ویژگی کند، به عنوان مثال می صورت جانشینی عمل می
که یک خالء ناپذیر است سکوت نوع دوم، سکوتی گریز. م بردهاي اسمی نا در حالت

همیشه با خالء  »رفت« به عنوان مثال، فعل. شود و داراي داللتی ثابت است مند تلقی می قانون
سکوت نوع سوم، مشخصه نحوي . کند نشانه سوم شخص بر سوم شخص بودن فعل داللت می

گفتارهاي  مثال این نوع آخر شامل پاره. کند سکوت است که در تداوم گفتار وقفه ایجاد می
) Clipping(و اختصار ) Abbreviation(سازي  ، کوته)Elliptical utterance( حذفی

که فرد به قصد و به صورت دلبخواهی سکوت را با داللت ) 7، ص1998کورزون، (شود  می
انگاشت،  ها و اختصارهایی که به دالیل مختلفی از جمله پیش سازيکوته. کند خاص ایجاد می
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هاي  شوند، نوعی از سکوت هستند که به اختیار فرد و به شیوه داللت ضمنی و غیره ایجاد می
  .شوند مختلف با توجه به گفتمان ایجاد می

تواند صرفاً با  یک نشانه زبانی می. شناسی صفر داراي معنا است از نظر یاکوبسن، در زبان
 رویکرد او براساس نشانه زبانی. رخ دهد) 211، ص1939( »تضاد میان یک چیز و هیچ چیز«

براي تعیین ). 217، صهمان(سوسوري است که از عناصر دال و مدلول تشکیل شده است 
به مثابه دال و صفر به مثابه مدلول تمایز ) سکوت(ارزش زبانی صفر نخست باید میان صفر 

آید  شمار می صفر به مثابه دال همان سکوت است، زیرا غیاب یک عنصر زبانی به. قائل شویم
کورزون، (شود  ضور آن عنصر زبانی در تباین باشد، معنادار تلقی میو اگر آن غیاب با ح

  ). 6 ، ص1998
  سکوت دال و سکوت مدلول 2. 1

 ۀدهد، در نتیج مفهوم صفر، دال صفر را با خنثی شدگی پیوند می. اي زبانی است دال صفر، پدیده
 »همسر« ةین واژ، بنابرا)53، ص1987شلیفر، (اي به همراه مشخصه صفر است  خنثی واژه ةواژ

حذف و غیاب در سطح . خنثی است که از لحاظ جنسیت داراي ویژگی صفر است ةیک واژ
چون از طریق راهکارهاي استعاري و مجازي در عین «کند و نه در سطح مدلولی،  دالی عمل می

هایی که حضورشان منع شده است، شبکه مدلولی به کار خود در متن ادامه  به غیاب راندن دال
  ).268، ص1388سجودي، ( »دهد می

نشان به عنوان نشاندار  ، سکوت در یک مکالمه در مقابل گفتار بی)1979(به باور دینگویرارد 
گفتار در کنار سکوت به عنوان یک پدیده ). 7، ص1998کورزون، (شود  در نظر گرفته می

ک دال صفر ممکن به مثابه ی) فقدان گفتار(سکوت . شود که همواره وجود دارد زبانی مطرح می
من حرف «یا  »من نباید حرف بزنم«اي از نوع  واسطه یک مدلول به صورت گزارهه است وقتی ب
به عنوان مثال، بر محور . مند در نظر گرفته شود تفسیر شود، به عنوان سکوت هدف »نخواهم زد

ت تواند سکوت دال تلقی شود که در صور جانشینی، سکوت کردن در پاسخ به یک سؤال می
مند دال صفر و مدلول صفر ماهیتاً  در سکوت غیرهدف. معنامند نبودن داراي مدلول صفر است
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مند، سکوتی است که دال صفر داراي یک مدلول  سکوت هدف). 8، صهمان(زبانی نیستند 
  . تواند نشانه زبانی تلقی شود این نوع سکوت می. تواند دائم به تعویق بیفتد گفتنی باشد که می

ها بدون اینکه هیچ معنایی داشته  به باور یاکوبسن، کلمه. ر، غیرزبانی استمدلول صف
هاي صفر هستند  هایی که داراي مدلول روند، یعنی دال کار می باشند، در برخی اشعار روسی به

به عنوان . هایی وجود دارد در زبان فارسی نیز چنین اشعار یا عبارت). 67، ص1921یاکوبسن، (
اتل متل «رود یا  که به صورت موزون در بازي کودکان بکار می »لوم، پیلیمپاالمپ، پو«مثال 

  . هایی در شعر معاصر ایران نیز وجود دارد و همچنین نمونه »توتوله
  سکوت به مثابه نشانه 2. 2

 سکوت خود داراي معنا است و مسئله اصلی سکوت در گفتمان کشف این معنا است

یابد؛ چیزي  اي نمی چ چیز در اشاره به خود نقش نشانهدر واقع هی«). 5، ص1998کورزون، (
کند که به چیزي، مفهومی غیر از خود داللت  اي پیدا می زمانی نشانه است و کارکرد نشانه

 »کند مفهوم غایب است که نشانه با داللت به آن داللت به غیاب می«و آن چیز همان  »کند
اي است که معناي  سکوت واژهدر چارچوب نظریه پیرس، ). 273، ص1388سجودي، (

اي است که نشانه رفتار عمدي  سکوت وقتی نمایه. دلبخواهی و قراردادي دارد و نمادین است
 )Transitivization( سازي یا غیرعمدي باشد و وقتی شمایلی است که دچار فرایند متعدي

   ).23 ، ص1998کورزون، (شود 
اشت چیز دیگري باشد، سکوت نهایت گویی به معنی گفتن چیزي و برد اگر غیرمستقیم

تواند ایجاد معنی  واقع، سکوت می در). 94، ص1985تانن، (غیرمستقیم سخن گفتن است 
به دو نوع معناي طبیعی و غیرطبیعی ) 1957(گرایس . کردن بواسطه هیچ نگفتن تلقی شود

ست که یک نشانه معناي طبیعی از دید گرایس معنایی ا«به نقل از یوناس فیستر، . کند اشاره می
معناي طبیعی دود این است که آتشی وجود . خاص بواسطه روابط علی با دیگر رویدادها دارد

تواند  معناي طبیعی لبخند می. معناي طبیعی ابرهاي سیاه این است که باران خواهد آمد. دارد
واند داشته ت هر نشانه، معانی طبیعی متنوع فراوانی می). 9، ص2008فیستر، ( »بیان شادي باشد

، در معناي طبیعی که یک نشانه زبانی نیست، مخاطب )8، ص1998(به گفته کورزون . باشد
 .ساکت از سکوت خود هیچ قصد و غرضی ندارد
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یک نشانه «گوید که معنایی است که  معناي غیرطبیعی به تعریف گرایس می ةفیستر، دربار
معناي غیر طبیعی دود . چیزي دارا استکار رفتن از سوي کسی به منظور گفتن  خاص به دلیل به

تواند دعوت به مکالمه  معناي غیر طبیعی لبخند می. این است که شاید کسی به کمک نیاز دارد
معناي غیرطبیعی یک نشانه، . ها داراي معناي طبیعی هستند نشانه ۀهم). 9، ص2008فیستر ، ( »باشد

یک پاره گفتار، بدین معنا است که بوسیله بیان منظور بواسطه «. معنایی است که منظور فرد است
، 1957گرایس، ( »شناخت هدف خود، قصد تولید تأثیري بر یک مخاطب را داشته باشیم

تواند داللتمند تلقی شود و  در نتیجه، سکوت به عنوان معناي غیرطبیعی یک واژه می .)219ص
  .مورد بررسی زبانشناختی قرار گیرد

توان  ابل گفتار ندانیم، بلکه بخشی از زبان تلقی کنیم، میدر صورتی که سکوت را نقطه مق
گفت که سکوت قصد تولید تأثیر بر مخاطب بواسطه نگفتن یک پاره گفتار و یا حذف 

در واقع، مفاهیمی مانند معناي طبیعی در مقابل معناي غیرطبیعی و آنچه که . اطالعات را دارد
براي . گیرند است، قرار می) Implicature( شود در مقابل آنچه داراي معناي ضمنی گفته می

یعنی دال صفر  -اینکه سکوت در مفهوم زبانی داراي معنا باشد، سخنگو باید داراي قصد باشد 
کورزون، (ها بیان شود  داراي یک مدلول گفتنی باشد، معنایی که ممکن است به صورت واژه

نداشته باشد، این سکوت را  اما وقتی سخنگو هیچ قصدي در وراي رفتار خود). 8، ص1998
این مطلب با تمایزي که . معنا تلقی کرد مند و از نظر زبانی بی توان غیرعمدي، غیرهدف می

شود، مطابقت دارد که صرفاً معناي دوم ماهیت  گرایس میان معناي طبیعی و غیرطبیعی قائل می
  .زبانی دارد

است و منظور گوینده به صورت  در نتیجه، معناي غیرطبیعی تلویحاً داراي سکوت معنادار
نامد، همان گفتار صریح و آنچه  آنچه گرایس معناي طبیعی می. شود غیرمستقیم در آن بیان می

اما سکوت صرفاً . شود نامد، همان معناي ضمنی، غیاب یا سکوت تلقی می معناي غیرطبیعی می
که ردي براي  در واقع هرگونه اطالعات محذوفی. شود به معناي غیرطبیعی محدود نمی

ف داللتمند باشد، سکوت نامیده ها وجود داشته باشد، در صورتی که این حذ بازیافت آن
  . شود می
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  ارزش سکوت 2. 3
اثباتی و ایجابی و به موجب محتوایشان تعریف «اي  ، مفاهیم به گونه)1983(به عقیده سوسور 

. یابند جزاء همان نظام ارزش میاي سلبی و از طریق تقابل با دیگر ا شوند، بلکه به گونه نمی
 سوسور،( »هاي دیگر نیستند آنچه مشخص کننده هر نشانه است، بودن آن چیزي است که نشانه

ها ارزش خود را در درون نظام زبان از آنچه که نیستند، دریافت  پس نشانه) 115، ص1983
ناسبات غیابی معنادار یابد و به موجب م کنند و نشانه براساس روابط حضوري عینیت متنی می می
ها و  رابطه ایجابی بین دال و مدلول و رابطه سلبی بین نشانه). 270، ص1388سجودي، (شود  می

 »شرط وقوع داللت، یافتن ارزش بواسطه وجه سلبی است«کند که  درون نظام زبان عمل می
نه به خودي خود نشا« درنتیجه، تفاوت نشانه از غیر نشانه در این است که). 199، ص1386همان، (

هاي دیگر و از طریق  کند، بلکه با حضور در شبکه افتراقی متشکل از نشانه و فی نفسه داللت نمی
  ). 273، ص1388سجودي، ( »کند آنچه نیست، داللت می

رویکرد دیگري درباره ارزش مثبت و منفی سکوت هست که معناي سکوت در تعامل از دو 
ها که به  مرتبط شدن با مردم و سپس، وابستگی داشتن با آن نخست،. گیرد هدف ارتباطی نشأت می

همراهی از  به عنوان نیازي براي متفاوت بودن یا فاصله گرفتن از یک سو و) 1979(گفته لیکاف 
نیاز براي مورد (به آن به عنوان چهره مثبت ) 1978(براون و لوینسون . شود دیگر تلقی میسوي 

کنند  اشاره می) نیاز براي تحمیل نشدن بر دیگران(ره منفی و چه) دیگران قرار گرفتن تأیید
  ).97، ص1985تانن، (
  مربع سکوت 2. 4

بایست با گفتار  از نظر کورزون، براي ارائه یک تصویر کلی از معناي سکوت در بافت، سکوت می
ن تصور دوسویه میا ۀرابط ةکه نشان دهند بدین منظور از نشانه زبانی سوسوري. در تقابل قرارگیرد

رویم و سکوت را به مثابه مفهومی  صوتی به مثابه دال و مفهوم به مثابه مدلول است، فراتر می
منطقی که نشانگر روابط ممکن است، درنظر  شناختی در رابطه با گفتار به صورت یک مربع  نشانه

 ي بررسیبرا )Greimas(گرماسشناختی  این مربع، از مربع نشانه). 9: 1998کورزون، (گیریم  می
   .گیرد دوتایی شکل می هاي بر پایه ساختار تقابلبه عاریه گرفته شده و  »ساختار ابتدایی معنا«
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  شناختی گرماس تلفیق  الگوي نشانه زبانی سوسور با مربع نشانه: 1- 4- 2شکل 

در چهار . کردرفیمتقابل مع شناختی را به عنوان ابزار تحلیل مفاهیم دوگانه گرماس مربع نشانه
 /گفتار(ایجاب عدم/ایجاب ۀرابط. ایجاب قراردارند ایجاب و عدم ،سلب عدم ،سلبگوشه این مربع

عدم ایجاب /میان سلب ۀو رابطتناقض از نوع  )سکوت عدم/سکوت(عدم سلب/و سلب) گفتار عدم
ایجاب  .استمعناي ضمنی از نوع  )سکوتعدم /گفتار( عدم سلب/و ایجاب) گفتار عدم/سکوت(

عدم گفتار و عدم (هستند و عدم ایجاب و عدم سلب حضور ةنشان دهند) گفتار و سکوت(و سلب
  . استیا تضاد  نیز از نوع مغایرت) سکوت/گفتار(رابطه میان سلب و ایجاب . نشانه غیاب) سکوت

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  شناختی گفتار و سکوت بر اساس مربع گرماس مربع نشانه: 2-4-2شکل 
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  گفتار و همچنین معناي ضمنی گفتار، عدم معناي ضمنی سکوت، عدمدر این شکل، 
گفتار، برخالف این مربع، با یکدیگر در تضاد نیستند،  سکوت و عدم  اما عدم. سکوت است

توان با سکوت کالمی، اشاره و حرکات چهره، پیامی را به مخاطب منتقل کرد و  چراکه می
اي از ارتباط تلقی  سکوت هر یک شیوه  دارتباط غیرکالمی ایجاد کرد، پس سکوت و ع

عدم گفتار داراي معناي ضمنی «مشکلی که در این مربع وجود دارد، این است که . شوند می
سکوت . »دهد سکوت است، اما در ابزارهاي غیرکالمی سکوت همزمان با گفتار رخ می

زاري به غیر از پیام بواسطه اب«داراي معناي ضمنی ارتباط غیرکالمی نیز هست، که در آن 
ابزارهاي  .»شود، اما سکوت عضوي از مجموعه ابزارهاي غیرکالمی نیست گفتار منتقل می

از یک سو، . دهند توانند همزمان با گفتار و یا سکوت رخ  ها می غیرکالمی مانند حرکت چشم
یا باید سکوت   گفتار و سکوت براي یک فرد مکمل یکدیگرند، به طوري که در یک لحظه

رو هستیم که با گفتار و یا با  از سوي دیگر، با دیگر ابزارهایی روبه. و یا سخن گفتکرد 
اي که گفتار و سکوت را در مقابل دیگر ابزار به  در این میان جاي واژه. دهند سکوت رخ می

در ) نوفه(پس، سکوت نه با عدم سکوت، بلکه با عدم گفتار . یکدیگر مقید کند، خالی است
  :    شناختی به شرح زیر است نهاد کورزون براي تکمیل مربع نشانهپیش. تناقض است

     X                                       گفتار  
  
  X سکوت                                 عدم   

  )13 ، ص1998کورزون، (گفتار و سکوت به عنوان متناقض : 3-4-2شکل 
  

نمایش  X، پس متضاد گفتار که با )عدم گفتاریعنی (اگر متناقض گفتار، سکوت باشد 
  یک رابطه Xدهند،  از آنجا که غالباً همزمان رخ می. تواند عدم گفتار باشد شود، نمی داده می

بر اساس نظر شلیفر، با دریافت . با گفتار ندارد و یک ارتباط غیرکالمی وجود دارد »این یا آن«
آید و بعد غیاب آن که  گفتار به ذهن می شود به غیاب آن فکر کرد، پس اول گفتار می

کنیم که بالفاصله  درواقع، در همان لحظه یک متضاد نظام معنایی را درك می. سکوت است
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اما از آنجایی که گفتار ). 27، ص1987شلیفر، (کند  به غیاب خود به صورت ضمنی داللت می
به همین . ناقض آن باشدتواند مت یک فعالیت بینافردي است، پس سکوت در بافت کنونی نمی

در نظر گرفته شود و غیاب آن به عنوان  »ارتباط کالمی«روش، گفتار ممکن است به عنوان 
را  X، هر آنچه که )1988(طبق تحلیل گرماس ). 16، ص1998کورزون، (عدم ارتباط کالمی 

: گیرد کوروزن براي حل این مسئله، دو نوع سکوت در نظر می. پر کند، مسئله بر سر آن است
و سکوت ) 18، صهمان(سکوت عمدي با گفتار و سکوت غیرعمدي با نوفه در تقابل است 

  .سکوت عمدي داللتمند و داراي معنی است
  سکوت عمدي                               گفتار

  
  سکوت غیرعمدي                             نوفه

  )18: 1998کورزون، (پیشنهاد نهایی : 4-4-2شکل 
  

  سکوت به مثابه بخشی از تعامل 4. 3
، عنوانی پوششی ناشی از آمیختگی دو )1: 1998(از دیدگاه کورزون  »گفتمان سکوت«

است و اصطالح پوششی  a Discourse of silenceو  the Discourse of silenceاصطالح 
چیستی و  به نشان دادناول، اصطالح . شود تواند هر دو اصطالح را شامل  گفتمان سکوت، می

دوم، به این مسئله اصطالح . پردازد که در بخش قبلی شرح آن رفت میماهیت سکوت 
، 1998کورزون، ( »شوند مردم چگونه با سکوت در متون خاص مرتبط می«پردازد که  می
کورزون، هاکین و صادقی درباره سکوت به عنوان هاي در این بخش به بررسی دیدگاه). 1ص

) خواننده- شنونده/نویسنده-گوینده(ماعی میان مشارکین سخن اي در تعامل اجت پدیده
  :پردازیم می
  سکوت از دیدگاه دنیس کورزون 4. 4
 )Conversationally(اي  سکوت مکالمه 4. 3. 1

. دهد نوعی سکوت در تعامل اجتماعی است که از جانب یکی از دو طرف مکالمه رخ می
در مکالمه در صورت حضور فیزیکی فرد  و یا عدم مشارکت) Silent answer(پاسخ خاموش 
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هاي  در تئاتر، کنسرت و یا برنامه). 1676الف؛ - 2007کورزون، (موضوع این نوع سکوت است 
هاي خطابی، واکنشی کالمی نشان دهند و تعاملی  رود که حضار نسبت به پرسش کودکان، انتظار می

 که در صورت) 289ب؛ - 2007کورزون، (کالمی میان بازیگران روي صحنه و حضار رخ دهد 
بینند  حضار در صورتی که آنچه را که می. اي رخ داده است عمدي حضار، سکوت مکالمهسکوت 

هاي غیرکالمی کف زدن، هو  توانند نظر خود را با واکنش شنوند، بپسندند یا نپسندند، می می یا
  . کردن و یا سکوت ابراز کنند

  )Thematically(اي  مایه سکوت درون 4. 3. 2
شود اي تلقی می مایه وقتی موضوعی در یک مبحث بیان نشود، این نوع سکوت، درون

این سکوت . اي مرتبط است که به شدت با سکوت مکالمه) 1687الف؛ - 2007کورزون، (
گوید  دهد که فردي درباره موضوعی خاص سخن نمی اي رخ می زمانی در بافت مکالمه

ن نگفتن درباره یک موضوع خاص به صورت ضمنی در واقع سخ). 291ب؛ -2007کورزون، (
عدم . شود و غیرمستقیم قابل فهم است و به مفهوم سرباز زدن از پاسخ به یک سؤال تلقی نمی

اي و عدم پاسخگویی به یک  سخن گفتن درباره یک موضوع، سکوت ضمنی یا درون مایه
گاهی به جاي واژه انسان،  به عنوان مثال، در زبان فارسی. شود پرسش، سکوت صریح نامیده می

به عنوان ضمیري عام هم براي مؤنث و هم مذکر ، »هو«کلمه مرد یا در زبان عربی، ضمیر مذکر 
اي دیگر مفهوم آن را در خود پنهان  شده و واژهیعنی درباره یک واژه سکوت . رود کار می به

یده ها حاضر شده و باعث درواقع، در این نوع سکوت یک پدیده به نمایندگی از دیگر پد. کند می
  . ها از خالل صداي آن شنیده شود شود صداي دیگر پدیده می
 )Textual(سکوت متنی  4. 3. 3

دهد که یک فرد یا گروهی از افراد، متنی را در موقعیت سکوت  این نوع سکوت وقتی رخ می
وشتاري از در اینجا به متن گفتاري یا ن »متن«اصطالح ). 290ب؛ - 2007کورزون، (بخوانند 

بدین مفهوم . شود و نه متنی که فرد ساکت تولید کرده باشد دهی شده گفته می پیش سازمان
که در این نوع سکوت، فرد در تعامل اجتماعی نقشی ندارد و صرفاً در موقعیت سکوت قرار 

ب؛ -2007همان، (در این نوع سکوت، فرد امکان پرکردن اطالعات مفقود را ندارد . دارد
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کند، این  قتی یک فرد ساکت در هنگام خواندن یک متن در خانه سکوت اتخاذ میو). 291
سکوتی که . نوع سکوت عمدي است، به ویژه وقتی فرد دیگري در اتاق حضور داشته باشد

  . ها است شود، نتیجه یک درك دوجانبه میان انسان احتماالً در چنین موقعیتی اتخاذ می
 )Situational(سکوت موقعیتی  4. 3. 4

الف؛ - 2007کورزون، (شود، سکوت موقعیتی نام دارد  سکوتی که هیچ متنی جایگزین آن نمی
دهد که هیچ متن خاصی را دست کم آشکارا  این نوع سکوت، در میان گروهی رخ می). 1687

دهد  طبیعی است که این نوع سکوت در صورت حضور تعداد زیادي از افراد رخ می. خوانند نمی
به عنوان مثال، سکوتی که به احترام فرد مرحوم در یک مجلس براي یک دقیقه . )1681همان، (

شود و هر کس در دل خود براي فرد متوفی  گیرد و یا سکوتی که در ظاهر حکمفرما می انجام می
هر فردي شاید بنا به انتخاب خود مشغول تفکر، عبادت «به گفته براون و گیلمور، . خواند فاتحه می

فعالیتی که با پرت شدن حواس و یا ممانعت . فعالیتی بشود که مستلزم سکوت است و یا هر نوع
هایی که  یکی از ویژگی). 292ب؛ - همان، ( »دیگر مردم از پرداختن به چنین فعالیتی تداخل ندارد

  . کند، غیاب یک متن خاص در خالل سکوت است سکوت موقعیتی را از سکوت متنی متمایز می
  گاه توماس هاکینسکوت از دید 4. 5

البته سکوت متنی در تعریف هاکین با . پردازد به بررسی سکوت متنی می) 2002(توماس هاکین 
اي به تعریف  مایه  این نوع سکوت با سکوت درون. سکوت متنی مورد نظر کورزون متفاوت است

موضوع  مرتبط با »هایی از اطالعات حذف تکه«به باور او، سکوت متنی . کورزون همپوشی دارد
  :کند او با بررسی متون مختلف، سکوت متنی را به پنج طبقه تقسیم می. است مورد نظر

  )Act(سکوت کنشی  4. 5. 1
در مکتب  »پویایی ارتباطی«آید، همانند  شمار می کارکرد سکوت در امر ارتباط که سکوتی فعال به

شنونده انتقال /به خواننده گوینده/پراگ است که بواسطه آن نوعی از اطالعات جدید از نویسنده
  ): 350، صهمان(هاي سکوت کنشی عبارتند از  مشخصه). 349، ص2002هاکین، (شود  داده می
  .قصد گوینده یا نویسنده از سکوت ایجاد معنی ارتباطی است). الف

  .تواند به این درك نائل شود شنونده یا خواننده صرفاً بواسطه انتظارات مشترك می). ب
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ممکن است براي پرسیدن، قول دادن، «راي نیروي منظوري است، به این خاطر سکوت دا). ج
 »کار برود انکار کردن، هشدار دادن، تهدید کردن، توهین کردن، خواهش کردن و فرمان دادن به

: گوید آموزي در تماس تلفنی به معلم خود می دانشبه عنوان مثال، ). 11، ص1985ساویل ترویکه، (
کند که زمان مناسبی  طور برداشت می آموز این دانش. کند معلم سکوت می. ببخشید مزاحم شدم

  .گوید اگر کاري دارید بعداً تماس بگیرم نیست و می
 )Presuppositional( اي انگاره سکوت پیش 4. 5. 2

ها را  کند خواننده یا شنونده آن کند که فرض می نویسنده و گوینده اطالعاتی را حذف می
در ). 349، ص 2002هاکین، (به سادگی از خالل بافت براي او قابل بازیافت است  دانسته و یا می

سکوت . ماند دهد، به طور عادي ناگفته می اي را شکل می زمینه قضیه منطقی، بخشی که دانش پیش
سه نفر به جرم «شود، مانند  انگاري بواسطه حذف کنشگر در جمالت نشان داده می مبتنی بر پیش
ها را دستگیر کرده است، اما  در اینجا قید نشده که چه کسی آن ».مش دستگیر شدندبرهم زدن آرا

گیرند  اغلب خوانندگان احتماالً پلیس را به عنوان کسی که آن افراد را دستگیر کرده، در نظرمی
  ). 350، صهمان(
 )Discreet( سکوت محتاطانه 4. 5. 3

س براي پرهیز از رنجاندن خواننده و یا هاي حساس یا اطالعات حسا نویسنده از گفتن موضوع
این طبقه شامل مواردي از جمله محرمانه . کند خصوصی فرد دیگر خودداري می ةتعدي به حوز

محرمانه بودن شامل اطالعاتی است که . شود می) تابو(ها  واژه بودن، مبادي آداب بودن و حریم
ي آداب بودن، دانش مشترك مباد. شود ها می هاي خاص و مانع برخی بخش محدود به بخش

. شود زده شدن خواننده می میان نویسنده و خواننده به صورت بالقوه است که باعث خجالت
آور و یا  هایی هستند که به صورت بالقوه براي یک فرهنگ شرم ها شامل موضوع واژه حریم

، همان(هاي سکوت محتاطانه عبارتند از  مشخصه). 350، ص2002هاکین، (حساسیت برانگیزند
  ): 351 ص

گوینده از آن آگاه /موضوعی حساس از نظر اجتماعی، قانونی یا فرهنگی که نویسنده). الف
  .است
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گوینده از سکوت برقراري معنی ارتباطی به جاي تقویت هنجارهاي /قصد نویسنده). ب
عدم وابستگی تأثیر ارتباطی سکوت به اینکه آیا سکوت مورد توجه قرار ). ج .اجتماع نیست

  .گیرد یا خیر می
 )Genre-based( سکوت نوع بیناد 4. 5. 4

به عنوان مثال، هر مطلب منفی و یا . روند شود که یک قرارداد به شمار می هایی گفته می به حذف
این نوع سکوت همانند سکوت . شود واقعیت درباره مرحوم در آگهی ترحیم رسمی حذف می

هاي راهنماي  به عنوان مثال، در کتاب. نگی حساس باشدهاي فره تواند نسبت به تفاوت محتاطانه می
شود تا جنبه ماجراجویانه این  نوردي، برخی اطالعات مهم درباره نجات جان افراد حذف می صخره

  ):351، صهمان(بنیاد عبارتند از  هاي سکوت نوع مشخصه. ورزش افزایش یابد
  .هاي خاص به دلیل قراردادهاي خاص حذف برخی موضوع. الف

  .تغییر قراردادهاي مربوط به نوع خاص براساس هنجارهاي فرهنگی و خرده فرهنگی. ب
عین حال عدم بکارگیري آن به دلیل هدف  احتمال آگاهی نویسنده از حذف و در. ج

  .ارتباطی
 )Manipulative( سکوت ماهرانه 4. 5. 5

ها  واسطه ناگفتهسرشت ایدئولوژیکی گفتمان درکل و گفتمان خبري به صورت خاص غالباً ب«
 »شوند داده شود، به صورت گلچین حذف می) یا باید(تواند  اطالعاتی که می. شود تعریف می

و به صورت عمدي از خواننده یا شنونده به نفع نویسنده یا گوینده ) 178، ص1986دایک،  ون(
هم موفق  در صورت عدم توجه خواننده یا شنونده به این سکوت، عملکرد آن باز. شود پنهان می
نگاري، بالغت انتخاباتی،  هاي عمومی تبلیغات، روزنامه سکوت ماهرانه از ویژگی. شود تلقی می

). 351، صهمان(هاي گفتمان عام است  پخش اخبار، بناهاي یادگاري عمومی و دیگر صورت
به گفته او، حکومت آمریکا حمله اندونزي به . کند به مورد مشابهی اشاره می) 1987(چامسکی 

هاي خبري این کشور این حقیقت را در آن زمان  حمایت کرد، اما رسانه 1975شرق تیمور را در 
  ). 351، ص2002هاکین، (در پوشش خبري خود قرار ندادند 
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  سکوت روایی از دید صادقی 4. 6
صادقی، (»کارکرد گفتمانی سکوت در داستان کوتاه معاصر«سکوت روایی در کتابی با عنوان 

گیري روایت نقش  بخشی از کالم، در شکل ۀشود که در آن، سکوت به مثاب میمطرح ) 1389
این نوع سکوت، انواعی دارد که برخی از انواع آن با سکوت در تعامل اجتماعی . کند ایفا می

هاي مشترك است، ولی از آنجایی که این سکوت در  از دید کورزون و هاکین داراي ریشه
  .گذاري مجزا و کارکرد متفاوتی است دهد، داراي نام خ مینوشتار و به ویژه در ادبیات ر

  سکوت ساختاري حذف 4. 6. 1
عدم حضور خود، حضور معنایی عنصري را نشان وقتی یک دال بر غیاب داللت کند، یعنی با 
حذف نوعی جایگزینی در سطح دستوري است . دهد، سکوت در سطح ساختاري رخ داده است

حذف چیزي  ).87، ص1980هلیدي و حسن، (شود  گزین میکه در آن عنصري با هیچ جای
هیچ معناي ضمنی وجود ندارد که بگوید آنچه ناگفته است، . »شود ناگفته رها می«است که 

فهمیده «به طور ضمنی داللت بر این دارد که مطلبی » ناگفته«شود، برعکس  فهمیده نمی
حذف وقتی . ه در متن وجود داردیک جمله، همیشه بیش از آن چیزي است ک تفسیر. »شود می 

دهد که عنصري که وجودش از لحاظ ساختاري الزم است، ناگفته باقی بماند و به  رخ می
شود و خواننده از این رهگذر  اي این ناکامل بودن باعث نشانداري و داللتمندي متن می گونه

خواستم دنیا  می«ان مثال، به عنو. کند گوید، بیان می برد که متن چیزي بیش از آنچه را می می  پی
براي پرهیز از ). 127، ص1380ترقی، ( ».ام، خودم را عوض کنم شهرم، کوچه. را عوض کنم

شده است که البته این حذف خود تکرار فعل عوض کردن، در دو جایگاه این فعل حذف 
ل تواند داللت سبکی داشته باشد، به این دلیل که راوي در پیش فرض خواننده وجود فع می

بدین صورت، . بیند عوض کردن را در بافت قبلی ایجاد کرده است و نیازي به تکرار آن نمی
  .کند شود و خواننده این جاهاي خالی را پر می هایی از کالم در روایت ناگفته رها می بخش

  رو سکوت ساختاري ارجاع پس 4. 6. 2
تقسیم ) Exophoric(مرجع  و برون) Endophoric(مرجع  ارجاع خود بر دو گونه درون

مرجع، ارجاعی  آید و ارجاع درون شمارمی مرجع، ارجاعی موقعیتی به شود که ارجاع برون می
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تقسیم ) مرجع پس(و پسرو ) Anaphoric) (مرجع پیش(متنی که خود به دوگونه پیشرو  درون
ید که در آ شمار می  ارجاع پسرو به مثابه جایگزینی یک رابطه دستوري و نه معنایی به. شودمی

تواند سکوت  اي می و به گونه) 90، ص1980هلیدي و حسن، (بندي حائز اهمیت است  جمله
داللتمند و سبکی ایجاد کند که این به منظور ایجاد کشش خواندن و ادامه دادن کنش خواندن 

انگاري در جهت مخالف حرکت  در این نوع سکوت، پیش. گیرد افکنی صورت می بواسطه گره
شایان . شود دهد که باعث ایجاد انسجام می ه عناصر درون متنی پس از خود ارجاع میکند و ب می

اي از روایت نقش داشته  گیري بخش ناگفته ذکر است که فقط زمانی که ارجاع پسرو در شکل
  . رو نام دارد باشد، سکوت ارجاعی پس

، آن تکه شنیستکنم   طوري که فکر می[...] کنم،  نگاه می اومی نشینم توي تختم و به «
، 1380گلشیري، ( »...گوشت کوچک من آن قدر کوچک شده است که پاك محو شده

 ).255ص

دهد و مرجع در بافت  به نهاد محذوف ارجاع می »ش«و  »او«در این پاره گفتار، ضمیر 
بواسطه این شگرد، خواننده کنجکاو به . آید که همان تکه گوشت زائد است بعدي داستان می

شمار  افکنی به شود و این به نوعی گره مه متن براي دریافت چیستی مرجع میخواندن ادا
 .رود می
  سکوت معنایی استعاره 4. 6. 3

یعنی یکبار دال و  .دهد در سطح معنایی، سکوت یکبار در سطح دال و یکبار در سطح مدلول رخ می
استعاره  مدلول دیگري در ها، دال و شوند و به جاي آن مدلول در محور جانشینی به غیاب رانده می

بر اساس تعریف لیکاف، استعاره . شوند دلیل شباهت و در مجاز به دلیل مجاورت انتخاب میبه 
یک مفهوم به جاي مفهوم دیگر بر اساس شباهت موجود میان آن دو است ) Mapping(نگاشت 

شود و در  می در نتیجه، وقتی یک دال براي یک هدف روایی در متن حذف). 388: 1987لیکاف، (
شود، بخشی از روایت بواسطه تأخیر معنایی دال  جاي آن دال دیگري به دلیل شباهت جایگزین می

  .شود گفته می
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دیگ ها و کماجدان ها و کاسه هاي مسی ته مطبخ، از روي طاقچه ها، سرد و عمیق به او «
 ).10، ص1384گلستان، ( ».همان طور که فلز باید به او نگاه کند -کردند  نگاه می

معنایی انسان بر دیگ، کماجدان، کاسه مسی و به طور کل فلزها  ةدر این پاره گفتار، حوز
علت این نگاشت، به تصویر کشیدن فضاي زندگی زینب کارگر آن خانه . نگاشت شده است

قابل سکوت معنایی استعاره، براي ایجاد فضا و زمینه در . است و نشان دادن وسعت تنهایی او
 .، که این دو از عناصر داستانی هستند)1389صادقی، . رك(رود  بکار میداستان 

  سکوت معنایی مجاز 4. 6. 4
مانند و حضورشان را از طریق  ها باقی می شوند، اما مدلول ها به دالیلی حذف می گاهی دال
وقتی این شبکۀ مدلولی در محور همنشینی به غیاب رانده شود، مجاز . توان فهمید ردشان می

درواقع، در این فرایند یکبار دال به منظور تعویق معنا حذف . ورد استفاده قرار گرفته استم
گیرد تا جایگزین جاي خالی  شود و سپس دال دیگري که در مجاورت دال قبلی قرار می می

  .حضور دال ثانویه باعث می شود که بتوان ردي بر غیاب دال اولیه در نظر بگیریم .شود 
کس توي این دنیا تنها نیست، آن قدر تنها که اتاق کوچک بشود و پنجره بسته  بعد انگار هیچ«

هاي آویخته، که تازه اگر هم پرده ها را کنار بزنی و پنجره را باز کنی آسمان ابري  باشد با پرده
 ).255، ص1381گلشیري، ( ».هاي دنیا خاموش باشند ابري باشد و تمام چراغ هاي همه خانه

هاي آویخته، ابري بودن آسمان، خاموش بودن  بسته بودن پنجره، پرده کوچک شدن اتاق،
علت این نگاشت این است که معموال انسان در . شوند معنایی تنهایی نگاشت می ةچراغ بر حوز

بندد و در مواقع دلگیري چراغ ها را خاموش  ها را به روي خود می تنهایی، در اتاقی درها و پنجره
ها، مفاهیم مجاور تنهایی مدلول غایب را نشان  رت مفهوم تنهایی با این کنشبه دلیل مجاو. کند می
  .دهند می
  انگاشت سکوت کاربردشناختی پیش 4. 6. 5

اطالعات محذوف که در دانش پیشین خواننده قراردارند و یا از خالل بافت براي او قابل 
توان به  جود در روایت میبر اساس اطالعات مو. شوند انگاشت نامیده می بازیافت هستند، پیش

باعث بسط متن ناگفته «یکی از ابزارهایی که . اطالعاتی که در داستان بیان نشده، دست یافت
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 هلیدي و( »آید شمار می هاي موجود در ساختار است که نوعی حذف به انگاري شود، پیش می
 ین عنصرا. شود و به عنوان منبع اطالعات محذوف از جمله مطرح می) 142، ص1980حسن،

  .گذارد تا در جاي دیگري پرشود محذوف، فضاي ساختاري خاصی را خالی می
 ).251، ص1380گلشیري، ( »گویم این دفعه آخر را نمی. راستش تقصیر خودم بود«

دهد که اتفاقی براي راوي افتاده است و کسی تقصیر کار  تقصیر نشان می ةدر این مثال، واژ
  .ل داشتن را در مفهوم خود دارد، گناه و مشک»تقصیر«واژه . است

 )استلزام/داللت ضمنی(سکوت کاربردشناختی تضمن  4. 6. 6
شود،  می واسطۀ ردهاي موجود در داستان درك  هاي غایب که حضورشان به درك روایت

در صورتی که چیزي در جمله عنوان شود که با جمله قبلی . شوند سکوت تضمنی نامیده می
واقع، براي ایجاد تضمن باید از  در. اي ایجاد شده است عناي درونهمرتبط نباشد، تضمن یا م

به تعریف گرایس، آنچه که گوینده به طور ضمنی بیان . اصول ارتباط گرایس تخطی کرد
گرایس، (کند، به طوري که از گفتار صریح او متفاوت باشد، داللت ضمنی نام دارد  می

را سکوت پنداشت و باید تصریح کرد که البته نباید هرگونه داللت ضمنی ). 3، ص1961
کنند، سکوت  گیري روایت داستان کمک می هایی که به شکل هاي ضمنی یا تضمن داللت

  .تضمنی هستند
نمی دانم چرا تا آدم . بینی گفتم حتماً باید گفت، مگر نمی می. بگو که دوستم داري«: گفت می

، 1380گلشیري، (» ه پایش شکسته بودمثل همین پسرك الغر کشود، درست  نگوید باورشان نمی
  .)257 ص

دادن تکه گوشت  روایت، تخطی از اصل ارتباط که بین گفتن دوستت دارم و نشان  در این پاره
شدن  دهد یک خالء میان این دو جمله را باید پرکند و آن این است که عیان زائد است، نشان می

هایی مواجه است و این  ماهیتی با نقصان شود، چون هر شدن رابطه می ماهیت واقعی باعث تمام
ربط  در این نوع عبارات که ظاهراً بی. ها نیست ها را تا خود فرد عیان نکند، کسی متوجه آن نقصان

هاي محذوف را  توان ارتباط واسطۀ استنباط می رسند، به دلیل فرض اصل ارتباط، به به نظر می
شناختی خواننده از روایت داستان و  بازیافت کرد و بازیافت این اطالعات به گسترش
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  .کند هاي داستان کمک می شخصیت
  نتیجه. 5

اي است  از انواع سکوت تنها سکوت درونمایه) 2007( بندي چهارگانه دنیس کورزون در تقسیم
شمرد، از جمله موقعیتی،  شود و سه نوع دیگر سکوتی که او برمی که با متن نوشتاري مرتبط می

 -گیري روایت داستان و یا یک متن نوشتاري به دلیل بافت اجتماعی  در شکل اي متنی و مکالمه
دهد که موضوعی در  اي، زمانی رخ می مایه سکوت درون. توانند دخیل باشند فیزیکی حاکم نمی

تواند بنا به دالیل روایی مانند  همین نوع سکوت می. یک مبحث بنا به دالیل مختلف بیان نشود
ود که آن را کار بر به منظور ایجاد کشش خواندن در متن نوشتاري داستان بهافکنی و تعلیق  گره

در این نوع سکوت، تخطی از اصول گرایس به صورتی است که . نامیم سکوت تضمنی می
شود و راوي از اصول ارتباطی  شود، بلکه صرفاً معنایی غیرمستقیم ایجاد می ارتباط مختل نمی

  . ستنباط حلقه ارتباطی را می یابدکند و مخاطب از طریق ا تخطی می
بندي پنجگانه توماس هاکین، سه نوع سکوت مورد اشاره او در تعامل اجتماعی با  در تقسیم

اي، کنشی و  انگاره دو نوع سکوت گفتمانی وجه اشتراك دارند که عبارتند از سکوت پیش
کند که فرض  ف مینویسنده و گوینده اطالعاتی را حذ«اي،  انگاره در سکوت پیش. ماهرانه

دانسته و یا به سادگی از خالل بافت براي او قابل بازیافت  ها را می کند خواننده یا شنونده آن می
میان دو جمله باعث «طبق نظر هلیدي و حسن، این سکوت ).  349، ص2002هاکین، ( »است

ي دیگري و بواسطه ارجاع به چیز) 4، ص1980هلیدي و حسن، ( »شود انسجام و ایجاد متن می
در واقع، بر اساس اطالعات موجود . که در متن غایب ولی شناخته شده است، قابل بازیابی است

انگاشتی صادقی  توان به اطالعات دیگري دست یافت که مطابق با سکوت پیش در یک جمله می
  .در روایت داستان است

پوشی دارد،  هماي کورزون  مایه نوع دیگر سکوت مورد اشاره هاکین، که با سکوت درون
اي که هاکین به سکوت ماهرانه دارد، به صورت  در واقع، همان اشاره. سکوت ماهرانه است

به بیان هاکین، سکوت ماهرانه به . اي کورزون در تالقی است مایه تقریبی با سکوت درون
یا  به صورت عمدي اطالعاتی را از خواننده یا شنونده به نفع نویسنده«شود که  سکوتی گفته می
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یعنی مطلبی به عمد براي گسترش روایت داستانی ). 351، ص2002هاکین، ( »کند گوینده پنهان
به گفته خود هاکین، سکوت . پنهان شود تا خواننده با کشف آن مطلب به لذت هنري برسد

مانند هاي گفتمانی  و دیگر صورت... نگاري،  هاي عمومی تبلیغات، روزنامه ماهرانه از ویژگی
هاي سکوت تضمنی را در سکوت  توان ریشه پس می). 351، صهمان(است  داستانیروایت 

  . اي کورزون و یا سکوت ماهرانه هاکین جستجو کرد مایه درون
توان گفت که تنها دو نوع از انواع سکوت روایی مورد نظر صادقی با  در نتیجه می

وت بافت فیزیکی و کارکردي روند، به دلیل تفا هایی که در تعامل اجتماعی به کار می سکوت
هاي دیگران به صورت  داراي نقاط اشتراك هستند و به چهار نوع دیگر سکوت روایی در نظریه

پسرو از سوي  از جمله به سکوت ساختاري حذف و ارجاع. هایی شده است غیرصریح اشاره
پشتوانه  هلیدي به صورت ضمنی اشاره شده است و سکوت معنایی استعاره و مجاز نیز به دلیل

شمار آمده، در صورتی که هدف این نوع سکوت به  تاریخ ادبی همواره صنایع ادبی مجزایی به
هاي گوناگون از  شناسی است، به همین دلیل بنا بر تعریف تأخیر انداختن معنا براي اهداف زیبایی

ي گیرند، براي فضاساز این دو صنعت، دو نوع سکوت که تحت عنوان سکوت معنایی قرار می
  .شوند متون داستانی استفاده قرار می
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