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Abstract: 

To identify and understand the absurd works efficiently, we need to 

realize the elements like the silence to recognize the theme and the 

writers’ messages precisely well. Analyzing and understanding silence 

instead of words help to decipher the richness of such works’ 

interpretation and criticism. The researchers have already strived to 

work on various kinds of silence to picture absurdity in some selected 

literary works of the world. In this study, the researchers have worked 

on how these absurd writers and playwrights use silence as a means to 

depict the descent, loneliness, isolation of individuals, and 

demonstrate language as the cause of language deficiency for 

expressing absurd theme. The body of research consists of four plays 

entitled Waiting for Godot and Endgame by Beckett, The Room by 
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Pinter, The Cold Air by Pinera and a novel named The Blind Owl by 

Hedayat. The research methodology has been descriptive and the data 

has been gathered through library research via Ephratt’s framework. 

The findings showed that the silence taken from the absurd works can 

indicate isolation, indecision, fear, aimlessness, misery, and confusion 

that lead to nothingness (absurdity). The outcome of this research is to 

achieve the diverse types of silence in Absurd Literary Style. Besides, 

it identifies the thoughts and attitudes of absurd writers to employ 

silence for demonstrating unarticulated parts of such postmodern 

works. Relying on this element, the reader or audience can succeed in 

comprehending the unstated words of these works.           

Keywords: Linguistics and literature; literary discourse; narratives; 

absurdity; Ephratt; silence. 

1. Introduction 
To identify and understand the absurd works efficiently, we need to 

realize the elements like the silence to recognize the theme and the 

writers’ messages precisely well. Analyzing and understanding silence 

instead of words help to decipher the richness of such works’ 

interpretation and criticism. The researchers have already strived to 

work on various kinds of silence to picture absurdity in some selected 

literary works of the world. In this study, the researchers have worked 

on how these absurd writers and playwrights use silence as a means to 

depict the descent, loneliness, isolation of individuals and demonstrate 

language as the cause of language deficiency for expressing absurd 

theme. In the Absurd works, the use of language as a tool of logical 

communication is missing. Despite being together, the characters are 

isolated in their private world. They cannot communicate with each 

other because language is not a means to help them communicate and 

inevitably the conversation fails; therefore silence takes place. In this 

study, the researchers strive to figure out that the functions of silence 

can be different in absurd works since the essential factor of the 
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absurdity is the isolation of human beings. The researchers strive to 

figure out how the writers of the absurd works picture the depression, 

hopelessness and descent of human beings by accentuating silence. 

Besides, they attempt to specify the subcategories of silence in the 

absurd works based on the model representing eloquent silence 

presented by Ephratt’s framework (2008).   

2. Literature Review 

The roles of eloquent silence in each of the six functions of language 

in Roman Jakobson's communicative model (1960) are considered. 

First, pause, being outside language, is differentiated from (eloquent) 

silence, a means chosen by the speaker for significant verbal 

communication alongside speech; it is not the listener's silence nor the 

silencing of the speaker. Linguistic and non-linguistic contributions to 

the study of eloquent silence are then briefly reviewed. Next, the roles 

of eloquent silence in Jakobson's model are analyzed. (Eloquent) 

silence, as a linguistic sign, conveys information in the referential 

function (zero-sign and passive constructions); it is an iconic affective 

way of expressing emotions (e.g., emptiness, intimacy) in the emotive 

function. In respect of the conative function, (eloquent) silence 

performs direct and indirect speech acts. Caesura, metaphors, and 

ellipses are just a few examples of poetic silence. Silence is a means 

of maintaining contact and alliance in the phatic function. The various 

roles of silence in the metalinguistic function range from its being a 

discourse marker to reflecting the ‘right to silence’ (Ephratt, 2008, 

1903-1909). 

According to Jakobson (1960), any act of verbal communication is 

composed of six elements, or factors: (1) a context (the co-text, that is, 

the other verbal signs in the same message, and the world in which the 

message takes place), (2) an addresser (a sender, or enunciator ), (3) 

an addressee (a receiver, or enunciate), (4) a contact between an 

addresser and addressee, (5) a common code and (6) a message. 
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Each factor is the focal point of an oriented relation, or function, that 

operates between the message and the factor. This yields six functions: 

these six functions can be described as follows: 

"(1) the referential function is oriented toward the context; (2) the 

emotive function is oriented toward the addresser; (3) the conative 

function is oriented toward the addressee; (4) the phatic function 

serves to establish, prolong or discontinue communication [or confirm 

whether the contact is still there; (5) the metalingual function is used 

to establish mutual agreement on the code; (6) the poetic function, 

puts 'the focus on the message for its own sake' (Jakobson, 1960, p. 

356) ". 

3. Methodology: 

In this research, based on discourse analysis, five selected absurd 

works are classified and analyzed through a descriptive-analytical 

approach and based on Ephratt’s framework (2008). 

4. Results 

In the absurd works, the words do not convey the meaning. Silence 

takes place inevitably since the characters cannot communicate with 

each other.  Unlike emotive silence presented by Ephratt (2008), in the 

absurd works anti-emotive silence is seen that depicts depression and 

hopelessness that are considered the significant elements in the absurd 

works. Besides, the characters unable to use phatic silence are forced 

to have suppressive silence because they have nothing in common. 

Silence in absurd works leads the characters to isolation and 

loneliness, the basic features of absurdity. This paper indicates that 

silence in absurd works has different functions and has a major role to 

help the readers to decipher the richness of such works and succeed in 

comprehending the unstated words in these postmodern works. 
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 نماای از آثار پوچشناختی روایت سکوت در گزیدهتبیین زبان
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 چکیده
هایی ازقبیل سکوت نیاز نما، به تبیین و درک کامل مؤلفهبرای شناسایی و درک بهتر آثار پوچ

جای درستی درک شود. واکاوی و درک مفهوم سکوت بهاست تا مضمون و پیام نویسنده به

درک بهتر آثار ادبی و پیام  کند و درگونه آثار کمک شایانی میگفتار به غنای تفسیر و نقد این

سکوت و انواع آن   در این پژوهش، تالش شده است کارکرد گفتمانیگشاست. نویسنده راه

نمایی ( در روایت پوچ2008گانۀ یاکوبسن در چارچوب نظری افرات )براساس اصول شش

مایی نکشیدن پوچتصویر تا با مطالعۀ انواع سکوت، اهمیت و ضرورت آن در به بررسی شود

اند نما نشان داده شود. در این تحقیق، مؤلفان به این موضوع پرداختهای از آثار پوچدر گزیده
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عنوان ابزاری برای نشان دادن هبوط انسانی، تنهایی نما سکوت را بهکه چگونه نویسندگان پوچ

ایی گرگیرند و زبان را عامل نارسایی برای بیان مضمون پوچکار میو انزوای افراد به

، هوای سرد، آخر بازی، در انتظار گودونمایانند. پیکرة تحقیق این تحلیل عبارت است از: می

ای و روش تحقیق از نوع تحلیل محتوا و شیوة کتابخانهها به. گردآوری دادهکور بوفو  اتاق

نما تردید، انتظار، دهد که سکوت برگرفته از آثار پوچپژوهش نشان می توصیفی است.

هدفی، یأس، درماندگی و ناکارآمدی زبان را که به مقولۀ پوچی ختم ، انزوا، ترس، بیسرکوب

یافتن به اَشکال مختلف سکوت در سبک  کشد. نتیجۀ این پژوهش دستتصویر میشود، بهمی

کارگیری سکوت نما در بهخطوط فکری نویسندگان پوچ کردن نمایی و مشخصادبی پوچ

مدرن است که درنتیجۀ آن خواننده موفق به گونه آثار پستاین هایجهت بازنمایی ناگفته

 شود. خوانش متون پوشیده و غامض این آثار می

  نمایی، سکوت.شناسی، گفتمان ادبی، یاکوبسن، افرات، پوچزبانهای کلیدی: واژه  

 . مقدمه1

ردازد و پنما به جدال انسان برای یافتن ارزش ذاتی و معنای در زندگی میآثار پوچ

معنا، غیرمنطقی و پر از هدف، بیناتوانی بشر برای یافتن این عناصر در دنیای بی

 9اتاق، 8هوای سرد، 1آخر بازیهایی همچون نامهکشد. نمایشتصویر میومرج را بههرج

نمایی است که در آن زبان ازجمله آثار پوچ 5بوف کوررمان  و 0در انتظار گودوو 

کند. خود افادة معنا نمیخودیگیرد و کلمات بهواننده ارتباط نمیصورت مستقیم با خبه

های شناختی بسیاری دخیل است تا مخاطب با توسل جستن به آن الیهعوامل زبان

نما را واکاوی کند و به درک عمیقی از مضمون و مفهوم آثار ادبی ذهنی نویسندگان پوچ

نما نقش است که در تحلیل آثار پوچاز عوامل گفتمانی  یکی 6«سکوت»نما برسد. پوچ

حائز اهمیتی دارد. سکوت مبحثی نیست که فقط به گفتار مربوط باشد، بلکه 

شود و تواند گفته شود یا گفته نمیبازنمودهای نوشتاری سکوت به مفهوم آنچه نمی

درواقع آنچه که در متن غایب است، قابل بررسی است. در این پژوهش، تالش شده 
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گانۀ یاکوبسن در چارچوب سکوت و انواع آن براساس اصول شش مانیکارکرد گفت

رسد انواع سکوت نظر میبه .نمایی بررسی شود( در روایت پوچ2008) 7نظری افرات

( هماهنگ 2008هایی از الگوی افرات )نما با بخشمدرن پوچموجود در آثار پست

انی در برقراری ارتباط است؛ نما، سکوت نشانۀ عدم ارتباط و ناتونیست. در آثار پوچ

ای که با بخشی از الگوی افرات مبتنی بر الگوی ارتباطی یاکوبسن منافات دارد. در مقوله

شود و ها موجب ارتباط کالمی مناسب نمیوگوی میان شخصیتنما، گفتآثار پوچ

نگارندگان در تالش برای بررسی انجامد. ها به سکوت میهای آنناچار صحبتبه

ها نما، انواع سکوت را که به ارتباط نگرفتن شخصیتت مؤلفۀ مذکور در آثار پوچروای

کند، در پنج اثر ادبی در این ژانر، ها را مجبور به سکوت میشود و درنتیجه آنمنجر می

اند. همچنین درپی این هستند تا دریابند که چگونه از نقاط مختلف جهان، بررسی کرده

سازی سکوت که برگرفته از عدم ارتباط با برجسته نمانویسندگان آثار پوچ

نمایی است، مسائلی همچون ناامیدی، زوال و هبوط مدرن پوچهای پستشخصیت

های توان جایگزین مؤلفههای سکوت را میکشند و چه مؤلفهتصویر میانسان را به

وهش مبتنی نما در آن تبیین شود. این پژسکوت بلیغ افرات کرد که سکوت در آثار پوچ

بر رویکرد توصیفی ـ تحلیلی است و نگارندگان با توجه به چارچوب نظری افرات 

ها و کارکردهایی که رومن یاکوبسن برای هرکدام از عناصر ( که براساس نقش2008)

مدرن داند، به بررسی سکوت بلیغ و کارکردهای آن در آثار پستارتباطی کالم الزم می

 اند. پرداخته

 ۀ تحقیق. پبشین2

های مورفی و خوانش پدیدارشناسی روی رمان نامۀ( در پایان1910تختمشلو )روشنی

و  واتتالش کرده است پدیدارشناسی هوسرل را در دو رمان  واتِ ساموئل بکت

توان کار گیرد. طبق عقیدة بسیاری از منتقدان، عقاید فلسفی بکت را میبکت به مورفی

شیوة خود رابطۀ سوژه و ابژه را که یکی از اصول بکت بهالی آثارش مشاهده کرد. البه
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کشد. لیکن پژوهش حاضر معطوف به چالش میبسیار مهم در پدیدارشناسی است، به

 پردازد. است و به عامل گفتمانی سکوت می آخر بازیو  در انتظار گودودو اثر 

به نقش نمود تجزیه و تحلیل نشانه ـ معناشناختی گفتمان ( در کتاب 1918شعیری )

توان یکی از اشکال گفتۀ وی، آهنگ گفتار را میو آهنگ در گفتمان اشاره کرده است. به

ای دانست که هدفمند است. شعیری منظور از آهنگ را چگونگی تجلی روند کمینه

حرکت در گفتمان بیان کرده و گفته است که برحسب تنشی که در جسم شوشگر ایجاد 

رات عاطفی گفتار سخن گفت. در بسیاری موارد، آهنگ گفتار را توان از اثگردد، میمی

 کند. ای نمودی نیز همراهی میعنصر یا جنبه

« های معناباختگی در آثار صادق هدایتبازتاب جلوه»( در مقالۀ 1918طاهری ) 

نما در ایران بود و آشفتگی و نابسامانی پس نوشته است که هدایت از پیشروان آثار پوچ

و استیالی رضاخانی در کشور باعث  1811جهانی اول، کودتای سوم اسفند از جنگ 

های هدایت آکنده از اضطراب، تنهایی و بیزاری شود. او یکی از شد که فضای داستان

های هدایت ازجمله نمایی را حضور جدی مرگ در اغلب شخصیتهای پوچمؤلفه

اع سکوت و نقش آن در داند. لیکن پژوهش حاضر انومی بوف کوراندیشۀ راویِ 

 کند.نما را بررسی میواکاوی بهتر آثار پوچ

فکنی و واسازی خوانش شالودهنامۀ خود با عنوان ( در پایان1918معصومی ) 

در خوانش متفاوتی از  هارولد پینتر اثر های جشن تولد و خیانتنمایشنامه

لی ژاک دریدا، های اصپینتر براساس مضمونخیانت و  جشن تولدهای نامهنمایش

تصمیمی معنا، عدم قطعیت و مسائل نوظهوری را پیش همانند نظریۀ عدم تعیین و بی

دهد و کشد و در تقابل با هم قرار میگذارد، عناصر مفهومی را از آن بیرون میمی

گریز و نامه دارای متنی قاعدهآورد. این دو نمایشخوانش واسازی را پدید می

های متعارف و فرضتارهای ذهنی و زبانی خواننده و پیشساختارشکن است که ساخ

ساز خوانش متفاوتی از متن و مسبب زایش پویایی ریزد و زمینهمقبول او را برهم می
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شود. ارائۀ این اثر با خوانشی متفاوت و پسامدرن از منظر تطبیق با مفاهیم معنا می

نامه است. در این وردهای این پایانترین دستاای امروزی، از مهمعنوان نظریهواسازی، به

 مقاله، محقق بر اثر دیگر پینتر متمرکز است.  

به این موضوع « حقیقت و معنا در آثار ساموئل بکت»( در مقالۀ 1941حداد ) 

در میان خیل کثیری از نویسندگان جهان، دو فیلسوف معاصر و پردازد که می

دود کسانی هستند که به ساموئل بکت نام، آلن بدیو و تئودور آدورنو، از معصاحب

اند. از ویژگی های ساموئل بکت که توجه کرده و آثارش را مورد بررسی قرار داده

پرداختن به بحث و نرا به خود جلب کرده،  انتوجه این دو فیلسوف و سایر متفکر

مفهوم بازنمایی و از سویی درهم شکستن ساختار زبان در آثارش است. آنچه در این 

زیبایی که تجلی آن به است، بحث پایان، شکست و رنج داردله بیش از همه اهمیت مقا

 ۀل اصلی فلسفئمسا ،زیرا همان طور که اشاره خواهد شد شود؛مشاهده میدر آثار بکت 

 ،افتدبا آنچه در آثار بکت اتفاق می پذیری گره خورده که کامالًمعاصر با نوعی پایان

 .    شکل استمطابق و هم

های سکوت ارتباطی در خوانش متون ادبیات نقش»( در مقالۀ 1941ادقی )ص

پژوهش خود را  . صادقیگانۀ سکوت ارتباطی پرداخته استهای ششبه نقش« داستانی

با رویکرد نوشتاری در متون داستانی انجام داده و در چارچوب افرات مبتنی بر الگوی 

است؛ درحالی که  های ایرانی پرداختهارتباطی یاکوبسن، به بررسی سکوت در داستان

نمای معاصر جهان متمرکز هستند. ای از آثار پوچنگارندگان این پژوهش بر گزیده

تفاوت تحقیق حاضر با مقالۀ صادقی در این است که صادقی بررسی انواع سکوت و 

هش نظر نویسندگان پژوهای یاکوبسن را در آثار ایرانی بررسی کرده است؛ ولی بهمؤلفه

های متفاوت و با نحوی دیگر با برچسبنما بههای سکوت در آثار پوچحاضر، مؤلفه

 شود.  کارکردی متفاوت ظاهر می

 گوید:می« راه گودوبهبکت و چشم»مسک در مقالۀ کامیابی
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بکت هیچ موضع سیاسی چپ یا راست نداشت و همواره مستقل و انسان باقی  

زعم خود، آثار گفت و به همین جهت، هرکس بهماند. او دربارة آثارش سخن نمی

اند، او را مایوس و آثارش را مبهم ها که او را نشناختهکند و آناو را تفسیر می

آور حیات در این دنیای کننده و اضطرابهای کسلاو فقط موقعیتانگارند. می

ارد که کند و بر این مسئله پافشاری دها را ترسیم میها و جنگعدالتیپست بی

 (.119: 1946افراد باید از شکنجه و دیگرآزاری بپرهیزند و با هم مهربان باشند )

به بررسی « سکوت ارتباطی در غزلیات شمس»( در مقالۀ 1910حیدری و رحیمی ) 

اند. هدف از این مقاله دست یافتن به شگردهایی است سکوت در اشعار موالنا پرداخته

گیرد تا کار میوشی برای اثرگذاری بر مخاطبان بهواسطۀ سکوت و خامکه مولوی به

نگفتن آن برای ایجاد ارتباط موفق مطرح کند. در  واسطۀچگونه گفتن مطلبی را به

 نمایی بررسی شده است.  پژوهش حاضر، انواع سکوت در آثار منثور پوچ

 . چارچوب نظری 3

تعبیری غیاب شتار نیست. بهمعنای نبود گفتار یا نو(، سکوت به2008از دیدگاه افرات )

معنای غیاب قصد و معنا نیست. سکوت نگفتن چیزی است که گفتار یا نوشتار لزوماً به

سکوت ابزار ارتباطی بسیار کارآمدی »دهد. افرات معتقد است: چیزی دیگر معنا می

برند. نوعی سکوت هدفمند به نام است که افراد در زندگی روزانه از آن بهره می

های ارتباطی شود و نقشطور مستقیم جایگزین گفتار میلیغ وجود دارد که بهسکوت ب

میشل افرات میان سکوت و دیگر انواع  (.Ephratt, 2008: 1903-1909)« کندرا ایفا می

قابل مشاهده است. او با  1هایی قائل است که در شکل فقدان یا غیاب کالم تفاوت

تفاوت انواع آن با خاموشی، درنگ و ساکت  توجه به نظرات متفاوت دربارة سکوت و

عقیده او، کردن، میان سکوت بلیغ و همۀ انواع دیگر سکوت تمایز قائل شده است. به

واسطۀ سکوت بلیغ و نه خاموشی، مکث و یا ساکت کردن یک کنش فعال است که به

ع (. افرات برای نشان دادن انوا.ibidگیرد )گوینده برای انتقال پیام صورت می
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باور او، ارتباط از دو کند. بهفرایندهای ارتباطی و ازجمله سکوت، نموداری ترسیم می

گیرد. ارتباط بیرونی همان خاموشی است که در نوع ارتباط بیرونی و درونی شکل می

ای در قطار و یا کتاب خواندن در زمان خواب، مراقبه و مدیتیشن در حضور غریبه

ارتباط درونی نیز به دو قسم است: یکی ارتباط درونی دهد. کتابخانۀ عمومی رخ می

طور گوید، شنونده بهگوینده و دیگری ارتباط درونی شنونده. وقتی گوینده سخن می

رود که سخن بگوید و این ارتباط درونی شنونده کند و انتظار نمیطبیعی گوش می

ت تمام شدن وقت صورشود: بهاست. ارتباط درونی گوینده خود به دو بخش تقسیم می

 و یا ایجاد وقفه. 

های ارتباطی یاکوبسن قابل راستای گفتار در نقشاز دیدگاه افرات، سکوت هم

های ارتباط کالمی عقیدة یاکوبسن، این الگوی ارتباطی در تمام کنشبررسی است. به

ب ای دارد که یا رمز کالمی است و یا در قالمصداق دارد و ارسال پیام نیاز به زمینه

شود. این رمز کالمی نظامی از هنجارها و قواعد مشترک میان گوینده کالم گنجانده می

 . (Jakobson, 1987: 72-73)شود و شنونده تلقی می

های ارتباطی کالم بین گرای یاکوبسن و افرات دربارة نقشبراساس نظریات ساخت

مجرای فیزیکی انتقال  شود که از طریق یکگوینده و مخاطب، پیامی معنادار مبادله می

های ارتباط کالمی مصداق دارد ها، این الگوی ارتباطی در تمام کنشعقیدة آنیابد. بهمی

ای نیاز دارد که این زمینه یا رمز کالمی است یا در قالب کالم و ارسال پیام به زمینه

 (. 56: 1910شود )صفوی، گنجانده می

داق(، گوینده و شنونده را از الگوی ( سه سازة موضوع )مص1960رومن یاکوبسن )

( در 1104( و سه سازة پیام، تماس )مجرا( و رمز را از الگوی شاتون )1190بوهلر )

دهی کرده است. هرکدام از اش آمیخته و الگوی خود را سامانالگوی پیشنهادی

ترتیب های گوینده، شنونده، موضوع، پیام، تماس و رمز در الگوی یاکوبسن بهسازه

 (.1های عاطفی، ترغیبی، ارجاعی، شعری، همدلی و فرازبانی است )شکل رای نقشدا
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 موضوع یا بافت )نقش ارجاعی(

| 
 گوینده )نقش عاطفی(   ̶ پیام )نقش شعری(        ̶ شنونده )نقش ترغیبی(

| 
 تماس )نقش همدلی(

| 
 رمز )نقش فرازبانی(

 (71 :1987. الگوی ارتباطی یاکوبسن )1شکل 

شناسی انجام شده، مطالعات مختلفی که در زمینۀ فلسفه، ادبیات و زبان سکوت در

حضوری  معنای غیاب هرگونه عنصر زبانی در گفتار یا نوشتار است که با نبودِ خودبه

شود. سکوت مبتنی مثابۀ بخشی از کالم مطرح میکند و بهدار و معنادار ایجاد مینشان

که فقدان یا جای خالی در بافت گفتمانی به  وقتی معنادار است»بر مطالعات اخیر 

(. از آنجا که 145: 1964)ایگلتون، « افتدمدلولی داللت کند که پیوسته به تعویق می

شود، میشل افرات به بررسی سکوت همانند گفتار در سکوت بخشی از زبان تلقی می

ی کالمی هاارز نقشهای همهای ارتباطی یاکوبسن پرداخته و برای سکوت نقشنقش

گانۀ کالم را های ششتواند همۀ نقشقائل شده است. او با این استدالل که سکوت می

  (.Ephratt, 2008: 1913)را بخشی از کالم تلقی کرده است  ایفا کند، آن

طبق الگوی ارتباطی یاکوبسن، شش سازة گوینده، مخاطب، مرجع )در جهان بیرون، 

ان خارج و خود زبان مربوط است، پیام و شخص(، مجرای ارتباطی که به جهسوم

عنوان موضوع ارتباطی، در هر ارتباط کالمی حضور دارد. ولی در ساختار آن و رمز به

ها برجسته است که این سازة برجسته نقش ارتباطی هر رخداد ارتباطی، فقط یکی از آن

ها را در زبان (. یاکوبسن این سازهJakobson, 1960: 353کند )آن رخداد را تعیین می

داند. های عاطفی، ترغیبی، ارجاعی، شعری، همدلی و فرازبانی میترتیب دارای نقشبه

های ارتباطی یادشده برای گفتار را برای سکوت بلیغ افرات با معرفی سکوت بلیغ، نقش
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طور مطلوبی از عهدة نیز قائل است و معتقد است که سکوت بلیغ نیز همچون کالم به

    (. Ephratt, 2008: 1913-1933)آید ها برمیقشایفای این ن

 ها . تحلیل داده4

پردازیم تا به نمای جهان میدر این مقاله به بررسی انواع سکوت در آثار معاصر پوچ

ی میشل افرات، سکوت بلیغ در سازماندهی اهمیت و کارکرد سکوت ارتباطی یا به گفته

انه سکوت در چارچوب نظری افرات، های ششگکالم پی ببریم. با توجه به نقش

 دهند:های سکوت پیشنهاد میبندی زیر را برای  نقشمحققین عنوان

 4= نقش ضدعاطفی سکوت 4. نقش عاطفی سکوت1ـ4

دهندة نُماید، ولی نشاننوعی از سکوت عاطفی کلماتی است که در ظاهر پوچ می

ده احساسات خود را (. نظر به اینکه گوینibid., 1916قدرت عاطفی سکوت است )

کند، نباید فراموش کرد که این نوع سکوت فقط با کالم، بلکه با سکوت ابراز مینه

معنا که  تحت ارادة گوینده )راوی( قرار دارد و درنتیجه داللتمند و هدفمند است؛ بدین

شود که در معنای واقعی خودشان نیست و صرفاً خواستۀ گوینده با کلماتی بیان می

شود که از طریق بافت منزلۀ سکوتی تلقی میکند و لذا بهوگو را پر میتفضای گف

نما، نقش عاطفی سکوت در قالب ضدعاطفی بودن نمود تفسیرکردنی است. در آثار پوچ

شود. سکوت یابد. در این آثار،  طیف منفی عاطفی در سکوت مشاهده میمی

های آثار مجبور نیست. شخصیتنما تحت ارادة راوی )گوینده( ضدعاطفی در آثار پوچ

 اند.  شوند؛ زیرا در تردید، انزوا و انتظار اسیر شدهبه سکوت می

 . سکوت ناشی از تردید1ـ1ـ4

ها از هیچ موضوعی مطمئن نیستند. تردید یکی از عناصر نما، شخصیتدر آثار پوچ 

مکث  گریبان هستند. سکوت وبهها با تردید دستمهم در این آثار است. شخصیت

آخر  ای از سکوت تردید دردهد. نمونهچیز نشان میها تردید را درمورد همهشخصیت
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بیند که دیگر ناتوان از تحمل عذابی خیزد و میکه هام از خواب برمیزمانی است  بازی

آید، تردید که با مکث می« تردیدبی»است که گریبانش را گرفته است. او با  گفتن کلمۀ 

 دهد:خود را نشان می

تردید. سابقاً. اما حاال؟ شه هیچ عذابی از عذاب من بیشتر باشه؟ بی: می14هام

خوام باور کنم )مکث.( پدرم؟ )مکث.( مادرم؟ )مکث.( سگ...م؟ )مکث.( اوه، می

ها کشن. اما آیا معناش اینه که رنج اونها زجر میجور آدماندازة اینها بهکه اون

 (. Beckett, 1957: 2ید. )مکث.( )ترداندازة رنج منه؟ بیبه

کوشد به خود هام برای اینکه خود را راضی کند و بتواند عذاب را بپذیرد، می

کشند. ولی با مکث و سکوت خود، به اندازة او زجر میبقبوالند که پدر و مادرش به

خود آورد که را با مکث بر زبان می« تردیدبی»ویژه که کلمۀ این قضیه تردید دارد؛ به

 گوید:  نشانگر تردید زیاد اوست. یا در جای دیگر هام می

اون دیگه آخر خطه و من اونجا حیرونم که علتش چی بوده و حیرونم که چی »

قدر دیر اومد. )مکث.( من اونجا، در پناهگاه کند.(... چرا اونتونه... )تردید میمی

 .(89« )کند.(قدیمی، تنها دربرابر سکوت و... )تردید می

رو ها روبههای ناشی از تردید شخصیتنیز مخاطب با سکوت در انتظار گودودر 

کنند و در آخر با تردید به ها با هم درمورد زمان آمدن گودو بحث میشود. شخصیتمی

 آورند؛ زیرا از گفتۀ خودشان مطمئن نیستند.سکوت روی می

دیم، خیالت تخت که دیگه اگه دیروز اومده و ما اینجا نبو»گوید: می 11استراگون 

 «آد.امروز نمی

 «  گی ما دیروز اینجا بودیم.اما تو می»گوید: در جواب می 18والدمیر 

« ممکنه اشتباه کرده باشم. )مکث.( بیا یه دقیقه حرف نزنیم، باشه؟ )سکوت.(»استراگون: 

(Beckett, 1952: 9 .) 

ست که او را مجبور به سکوت های استراگون مشهود ادر نمونۀ باال، تردید از صحبت

 زنند. کند. در جایی دیگر، والدمیر و استراگون دربارة پوتزو حرف میمی
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 « به ما گفت کوره.»والدمیر: 

 « خب که چی؟»استراگون : 

 «  دید.به نظرم ما رو می»والدمیر: 

 «  د؟تونیم. اَه )مکث.( مطمئنی اون نبوخواب دیدی. )مکث.( بیا بریم. نمی»استراگون: 

ابداً. )با اطمینان کمتر.( ابداً. )باز با اطمینان کمتر.( ابداً. »گوید: و والدمیر با تردید می

 (.   94« ))سکوت.(

کند که این ابداً را با تردید و عدم اطمینان بیان می در نمونۀ ذکرشده  نیز والدمیر کلمه

دید، وقتی پوتزو شود. در جایی دیگر سکوت ناشی از ترتردید به سکوت ختم می

کند، مشهود است. سکوت او نشانۀ شک و دودلی کند ولی حرکت نمیخداحافظی می

 اوست؛ تردید از رفتن؛ زیرا جایی دیگر برای رفتن نیست. 

 « پس خداحافظ.»استراگون: 

 « خداحافظ.»والدمیر: 

 « خداحافظ.»پوتزو: 

  .(00« )کند.(خداحافظ. )سکوت. کسی حرکت نمی»پوتزو: 

 دهد:آید، تردید را نشان میمی« داندکی می»همراه ، راوی با سکوتش که بهبوف کورر د

کردم که بهتر کردم که خاموشی بهترین چیزهاست، گمان میمن همیشه گمان می

وپر خود را بگستراند و تنها بنشیند ــ ولی حاال است آدم مثل بوتیمار کنار دریا بال

 ... .  داندکی می که نباید بشود شد ــ دیگر دست خودم نیست چون آنچه

خواهم سرتاسر زندگی خودم را مانند خوشۀ انگور در دستم بفشارم و حاال می

ام مثل آب تربت قطره در گلوی خشک سایهرا، قطره عصارة آن را، نه شراب آن

خرده مانند خوره گوشۀ این اطاق خواهم دردهایی که مرا خردهبچکانم. فقط می

 .(96: 1915است روی کاغذ بیاورم )هدایت، خورده 

شنا  زودی در طالمن خیلی  قوی هستم و ما به»گوید: می 19، آنخلهوای سرددر 

 «  کنیم.می



 1041 بهار و تابستان، 11، شمـارة 6سال                                                       شناسیصلنامۀ روایتفدو 

 

422 

 

 « بیا امیدوار باشیم، پاپا. بیا امیدوار باشیم.»گوید: به او می 10ولی لوس مارینا

 «  ست.بینم که عدالت طرف مامن می»گوید: آنخل با امیدواری می 

 (. Piñera, 1962: 85.« )اوه... پاپا... »آید: همراه سکوت میکه در اینجا تردید لوس مارینا به

های پدر تردید دارد. سکوت او و ادامه ندادن صحبت در این قطعه، لوس به حرف

ای در کنترل ها بدون آنکه ارادهنشانۀ شک و دودلی اوست. در این آثار، شخصیت

 شوند.باشند، مجبور به سکوت میوگو داشته گفت

 . سکوت ناشی از ناامیدی و درماندگی 2ـ1ـ4

، شخصیت داستان از آیندة خود ناامید است و از حل مشکالت زندگی هوای سرد در 

سبب نبود راهکاری برای حل مشکل، با های او بهخود درمانده است. ناچار صحبت

 انجامد. درماندگی و ناامیدی به سکوت می

خوام؟ )مکث.( اما تو سرد، گفتی سرد؟ چی بیشتر از این )سرما( می»مارینا:  لوس

سوزم. )مکث.( چه چیزی ش از گرما میپاریس نیستم، در هاوانا هستم، جایی که همه

 (. 6« )مونه؟ مُردن تو آشپزخونه...برام توی این سن زیاد باقی می

کند. یا در جایی دیگر، ت میتواند ادامه دهد و از سر ناامیدی سکواو دیگر نمی

بیند که هیچ پولی کند و بعد میهای خانه را حساب میزمانی که لوس مارینا هزینه

 کند. ماند، از روی ناامیدی سکوت میبرای خرید کولر نمی

ویک پزو؟ )مکث.( برای نانوا، سه... برای لبنیاتی، پنج... برای سی»لوس مارینا: 

 (. 7« )های اسکار...پزو برای کتابوچهار شویی... بیستخشک

انداز کند؛ زیرا دیگر پولی برای پسدر این زمان، لوس مارینا با درماندگی سکوت می

 کردن برای خرید کولر نمانده است.  

 : در انتظار گودودر 

شدیم، هرکدوم راه خودمون رو کنم بهتر بود از هم جدا میگاهی فکر می»استراگون: 

 « ون یکی نبود.رفتیم. راهممی
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 « معلوم نیست.»والدمیر: 

 «نه هیچی معلوم نیست.»استراگون: 

 « تونیم جدا بشیم.کنی بهتره، هنوز میاگه فکر می»والدمیر: 

 « ارزشه. )سکوت.(حاال دیگه بی»استراگون: 

 (.51« )ارزشه. )سکوت.(نه، حاال دیگه بی»والدمیر: 

های والدمیر و استراگون مشهود صحبت در مثال باال، سکوت حاکی از ناامیدی در

شود ها خسته از انتظار و ناامید از آمدن گودو هستند و این ناامیدی موجب میاست. آن

از روی بیچارگی، ناالن  15، پوتزودر انتظار گودوهایشان به سکوت بینجامد. در صحبت

 گوید:گیرد و میهایش میسرش را در دست

دونین... وحشتناکه... باید بره... ارهاش رو شما چیزی نمیدیگه تحملش رو ندارم... ک»

 (.91« )شم... دیگه تحملش رو ندارم... )سکوت.(دارم دیوونه می

اش شود که نشان از درماندگیاو پس از ناله کردن درنهایت مجبور به سکوت می 

  .تواند کاری از پیش ببرد و ناچار است با او بمانداست؛ زیرا بدون الکی نمی

دهند. درماندگی ها با مکث، درماندگی خود را نشان می، شخصیتآخر بازیدر 

کشد. او در ، هام درد میآخر بازیدر  شود.نما دیده میعنصری است که در تئاتر پوچ

پرسد که آیا وقت مسکّن او نرسیده و با پاسخ نامه، چندین بار از کالو میطول نمایش

مان مسکّن نشده است و درنهایت زمان خوردن شود که هنوز زکالو مواجه می

 رسد.بخش فرامیآرام

 «وقت مسکّن  من نیست؟»هام: 

 «چرا.»کالو: 

 « اَه! خالصه وقتش شد! بدش به من، بجنب. )مکث.(»هام: 

 « دیگه مسکّنی نمونده. )مکث.(»کالو: 

 «خب...! )مکث.( مسکّنی نمونده!»هام: 
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 (. 80« )قت از مسکّن خبری نیست. )مکث.(ومسکّنی نمونده. دیگه هیچ»کالو: 

در این نمونه، مکث هام نشانۀ سکوت ناشی از ناامیدی و درماندگی اوست. انتظار 

بخشی وجود ندارد تا درد او را کشد. ولی دیگر آرامبیهوده برای خوردن مسکّن می

 کند.  تسکین دهد و او ناامیدانه سکوت می

شود که برای بردن او به آنجا آمده است و رو میوبهر 16، رز با شخصیت رایلیاتاقدر 

ترسد از اینکه رایلی بتواند او را پیدا کند. او ابتدا دربرابر رایلی نامه میدرطول نمایش

همین حاال »گوید: شود. رایلی میکند، ولی درنهایت با درماندگی تسلیم میمقاومت می

های ها، پشت سر و شقیقهسکوت چشم . رز با(Pinter, 1957: 46)« برگرد خونه، سل.

کند. این قسمت با سکوت رز مواجهیم؛ سکوتی که نشان از بیچارگی و او را لمس می

 عجز اوست. 

  . سکوت ناشی از افسوس3ـ1ـ4

گوید؛ زیرا اکنون نابیناست. ، پوتزو از دید عالی خود در گذشته میدر انتظار گودودر 

و « دید.هات خوب میه باشم، گفتی که قبالً چشماگه درست شنید»گوید: والدمیر می

سکوت پوتزو ناشی از « یه دید عالی، عالی، عالی! )سکوت.(»گوید: پوتزو در جواب می

که در افسوس برای گذشته است. او در گذشته از سالمت کامل برخوردار بود، اما چنان

و افسوس خوردن  اش را با ساکت بودنبینیم، حسرت داشتن دید عالیاین مثال می

 دهد. نشان می

، وقتی نگ و نل با هم درمورد روزهای خوش گذشته صحبت آخر بازیدر 

شود شود. در این مثال، از دیروزی گفته میکنند، سکوت ناشی از اندوه احساس میمی

« دندونم ریخته.»گوید: خورند. نگ میدادنش را می ها افسوس از دستکه شخصیت

و نل اندوهناک « دیروز داشتمش.»دهد: و نگ پاسخ می« کِی؟»ید: گونل با تعجب می

 کنند. ( و سکوت می6« )اوه، دیروز!»گوید: می
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، در آخرین پرده، آنخل نابینا شده و لوییس یکی از پسرهایش ناشنوا هوای سرددر 

تونم تونه بشنوه، من نمیاون ]لوییس[ نمی»گوید: گشته است. آنخل با افسوس می

ها و (. در این قسمت، آنخل با مکث164« )... انگار که اصالً زنده نیستیم. )مکث.(ببینم

دید که چشمانش میخورد. افسوس زمانی درنهایت با سکوتش، افسوس گذشته را می

   گردد.و قدرت مطلق خانه بود. لیکن همۀ آن روزها گذشته است و دیگر برنمی

 . سکوت ناشی از عدم ارتباط 4ـ1ـ4

شکست ارتباط را  آخر بازینامۀ طور که گفته شد، سکوت و مکث در نمایشانهم 

؛ زیرا حرفی برای گفتن اندها عاجز از برقراری ارتباطکشد. شخصیتتصویر میبه

خاطر شکست در کنند و درنهایت بهکُشی کلماتی را ردوبدل میندارند. برای وقت

نامه شک و پی در این نمایشدرهای پیکنند. مکثبرقراری ارتباط، خاموشی پیشه می

انجامد. مکث و سکوتِ ناشی از وگوی ناموفق میدهد که به گفتتردید را نشان می

شود؛ انزوایی که عدم ارتباط به فقر اجتماعی و فقر اجتماعی هم به انزوا منجر می

نهایت هدفی و دربرند. این انزوا به افسردگی و بیهای نمایش از آن رنج میشخصیت

 انجامد.  به پوچی می

 « کجایی؟»هام: 

 «اینجا.»کالو: 

 «کُشی؟چرا من رو نمی»هام: 

 «دونم. )مکث.(رمز گنجه رو نمی»کالو: 

های ناشی از عدم ارتباط در این بخش نیز حکایت از عدم برقراری سکوت و یا مکث

 شود.نما دیده میارتباط است که در آثار پوچ

 « من رو نگه داره؟ اینجا چیه که»کالو: 

 « م. )مکث(. ازم بپرس تا کجا رسیدم.م کنار اومدهوگو. )مکث.( من با قصهگفت»هام: 

 «تون؟اوه! راستی، قصه»کالو: 



 1041 بهار و تابستان، 11، شمـارة 6سال                                                       شناسیصلنامۀ روایتفدو 

 

424 

 

 « ای؟متعجب.( چه قصه»)هام: 

 « همونی که در تموم روزها... برای خودتون گفتین. )مکث.(»کالو: 

دامه بده. روزهایی هست که به آدم الهام تونی، اخشمگین.( ادامه بده، نمی»)هام: 

آد، فقط باید منتظر اومدنش بود. )مکث.( هیچ شه. )مکث.( از آدم هیچ کاری برنمینمی

« همه کمی باهاش کنار اومدم. )مکث.(قدرتی، هیچ قدرتی، مرگباره. )مکث.( با این

(19 .) 

داند که چه نمی دهد. اگرچههام نگران از رخ دادن سکوت، به حرف زدن ادامه می

ربط های بیخواهد از سکوت فرار کند و به همین دلیل ناگزیر با حرفبگوید. فقط می

شود و های زیاد مواجه میکند. ولی درنهایت با مکثسعی در رخ ندادن سکوت می

 علت ناکامی در برقراری ارتباط است.  کند. مکث او بهسکوت می

پرسد، با سکوت ناشی از قای کید دربارة خواهرش میوقتی رز از آ ،اتاقنامۀ در نمایش

 عدم ارتباط مواجه هستیم.

 « اون چطوری مُرد؟»رز: 

 « کی؟»آقای کید: 

 « خواهرتون. )مکث.(»رز: 

 (. 81« )وخرجم رو داشتم. )مکث.(بعد از اون فقط حساب دخل»آقای کید: 

شخصیت ارتباط شکل مکث و سکوت نشان از برقرار نشدن ارتباط است. وقتی بین دو 

 شود.ناچار به سکوت ختم میها بهوگوی آنگیرد، گفتنمی

 ، والدمیر و استراگون از برقراری ارتباط عاجزند: در انتظار گودودر 

 « به اون ابر کوچولو نگاه کن.»استراگون: 

 « کجا؟»والدمیر: 

 «  اونجا. اون باال.»استراگون: 

 « قدر جالبه؟ )سکوت.(خب )مکث.( چه چیزش این»والدمیر: 
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 (.44« )حاال بیا یه موضوع دیگه رو پیش بکشیم، چطوره؟»استراگون: 

وگو هستند تا از سکوت فرار کنند و ارتباط دنبال موضوعی  برای گفتها بهشخصیت

شوند موضوعی را که برقرارکنندة ارتباط میانشان ها برقرار شود؛ ولی موفق نمیبین آن

 دهد.دلیل عدم برقراری ارتباط، رخ مییت سکوت، بهشود، بیابند. درنها

خورد و ناگزیر ، لوس مارینا با مادر در برقراری ارتباط به مشکل برمیهوای سرددر  

 شود.ها حاکم میسکوت میان آن

دونم دم. )لباس.( نمیاین چهارمین بار است که تغییرش می»لوس مارینا: 

ای ندارم که به این بَده؟ انگار چیز دیگهش اش بَده؟ چیزهای دیگهسینهسنجاق

 « چرندیات گوش بدم.

گذاشتیم.  1100کند.( اآلن یادم اومد. المپ مهتابی رو سال صحبت را قطع می»)آنا: 

 « گردبادی توی هاوانا اومد... 1100دونی برای چی؟ سال )مکث.( می

 « کند.( و چی؟صحبت را قطع می»)لوس مارینا: 

 (. 69« )د که المپ مهتابی سوخت... )مکث.(آیادم می»آنا: 

ها عاجز از برقراری ارتباط هستند؛ زیرا به نما شخصیتنظر محققان، در آثار پوچبه

کند. در کنند. این ارتباط نگرفتن، شخصیت را  مجبور به سکوت مییکدیگر گوش نمی

آور و ت خفقان، راوی عاجز از برقرار کردن ارتباط با دیگران است و در سکوبوف کور

اش برای برقراری ارتباط با میلیخورد. سکوت او نشان از بیدر توهم خود غوطه می

 تر است. دیگران است. راوی با این سکوت آسوده

 . سکوت انتظار4ـ1ـ4

گذرانی  ها فقط برای وقت، شخصیتدر انتظار گودونامۀ در قطعۀ زیر از نمایش 

ان انتظار کشیدن برای گودو را کوتاه کنند. کنند تا زمهایی ردوبدل میصحبت

 توان آن را سکوت انتظار خواند. آورند که میها ناگزیر به سکوت روی میشخصیت

 « حاال چکار کنیم؟»استراگون: 
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 « در انتظار.»والدمیر: 

 (. 79« )در انتظار. )سکوت.(»استراگون: 

کنند؛ زیرا جایی برای نمیها حرکت فهمد که شخصیتخواننده از این قطعه نمایش می

توان یافت، جایی دیگر برای انتظار کشیدن است. رفتن نیست. تنها چیزی که می

 کنند. ناچار سکوت میها حرفی برای گفتن ندارند؛ به همین دلیل بهشخصیت

 :هوای سرد سکوت انتظار در

ی برای او و ت رو وقف او ]مادر[ کردی. هر پولی که درآوردتو تموم زندگی: »17اسکار

ها مراقبت کنی... از طرف دیگه... من فکر برای خونه بود. تو اینجا هستی که از اون

 «کنم تموم انگشت اتهام  به طرف منه.می

ش... و این دو سال خیلی سخت بود. نابینایی پاپا و بعد لوییس... مریضی»لوس مارینا: 

   (.189« )ها مراقبت کنیم.نبود پول که از این

هایش منتظر پاسخ  لوس مارینا است که او را در ار با مکث و سکوت در بین حرفاسک

جا بیاورد، اش را بهاین موقع حساس آرام کند و از اینکه نتوانسته وظیفۀ فرزندی

حلی برای دلداری دهد. از سوی دیگر لوس منتظر پاسخی از اسکار برای یافتن راه

ای هستند که حس امید را در وجودشان دثهها به انتظار حامشکالت جاری است. آن

حلی برای غلبه بر مشکالت و نما راهافتد؛ زیرا در آثار پوچبارور کند که اتفاق نمی

 شود. مصائب پیدا نمی

نامه، در انتظار هستند. هام منتظر های نمایش، هام و کالو، شخصیتآخر بازیدر 

پرسد و کالو هر ن مسکّن را میخوردن مسکّن است، درحالی که از کالو وقت خورد

 کند که وقتش نرسیده است.لحظه گوشزد می

 « وقتشه. مسکّن من رو بده.»هام: 

 « کنه.خیلی زوده. )مکث.( برای خوردن دوا خیلی زوده. اثر نمی»کالو: 
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کنن. وگرنه اثرش معکوسه. دارن و غروب آرومت میصبح سرحالت نگه می»هام: 

 (. 1« ))مکث.(

کنند که وقت را در انتظار دیدن موجود اند و سعی میاز زمان خسته هاشخصیت

های انتظار ها  با مکثهای آنای در جهان خارج )امید زندگی( بگذرانند. صحبتزنده

 فتد. انامه اتفاق میپی که در نمایشدرهای پیهمراه است. مکث

د، سکوت انتظار ، سکوت شاجون و افرادی که در اطراف راوی هستنبوف کوردر 

 کِشند. دهد که انتظار مرگ او را میزعم راوی نشان میاست؛ سکوتی که به

است که از اتاق بیرون برود و با ماشین خود در هوای  برت در انتظار وقتی، اتاق در 

 سرد و تاریک غروب پرسه بزند. سکوت او ناشی از انتظار است. 

 . سکوت ناشی از انزوا4ـ1ـ4

نظرم آمد که سکوت کامل فرمانروایی داشت. به»گوید: ، راوی میبوف کور در داستان 

در این مثال، سکوت قدرت  «جان پناه بردم.همه مرا ترک کرده بودند. به موجودات بی

مطلق است که باعث انزوای شخصیت شده است. تمام حس ناپایدار و تنهایی با این 

از انزوا زمانی است که با سکوت شود. سکوت ناشی سکوت به خواننده منتقل می

برد. در این نمونه سکوت ناشی از انزوا را آورش او را به گوشۀ تنهایی و انزوا میخفقان

 بینیم:می

رفتم، مثل جانورانی که زمستان در یک سوراخ پنهان هرچه بیشتر در خودم فرومی

ویم شنیدم و صدای خودم را در گلشوند، صدای دیگران را با گوشم میمی

های ازلی غلیظ سرم پنهان شده بود، مانند شبشنیدم. تنهایی و انزوایی که پشتمی

 (. 61و متراکم بود )

نشانۀ منزوی بودن او و عالقه نداشتنش به  اتاقنامۀ سکوت برت در ابتدای نمایش

نما، افراد حتی در جمع هم تنها هستند و این تنهایی های پوچوگوست. در داستانگفت

 کوت همراه است. با س
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ها حتی باوجود با هم بودن، تنهایند و سکوت ناشی از ، شخصیتدر انتظار گودودر 

 انزوا زجرآور است.

 « ذاری بخوابم؟وقت نمیخواب بودم. چرا هیچ»استراگون: 

 « کردم.احساس تنهایی می»والدمیر: 

 «خواب دیدم.»استراگون: 

 «به من نگو!»والدمیر: 

 «دیدم که ـخواب »استراگون: 

 « به من نگو!»والدمیر: 

 (. 44« )این برات بس نیست؟ )سکوت.(»استراگون: 

کرد، حرف خاطر حرف والدمیر که احساس تنهایی میدر نمونۀ باال، استراگون به

های استراگون را بشنود و هر دو در خواهد حرفزند. ولی در این زمان، والدمیر نمیمی

 روند.انزوای خود در سکوت فرومی

گیرد. در این زمان، حس تنهایی به هام ، کالو تصمیم به ترک هام میآخر بازیدر 

گوید خواهد چیزی بگوید و کالو میآورد و به همین دلیل هام  از کالو میهجوم می

چند کلمه... »کند که چیزی بگوید: که چیزی باقی نمانده است. هام از کالو خواهش می

آید. ها پدید میدر این مثال، سکوت انزوای شخصیت« کث.(که بشینه... به دلم. )م

 برند.سر مینامه حتی در کنار یکدیگر، در انزوا بهها در این نمایششخصیت

 سکوت ناشی از ترس .4ـ1ـ4

بیند که صورتش را با کش را زیر یک درخت سرو می، راوی نعشبوف کوردر 

 گوید: گردن پهنی پیچیده بود. راوی میشال

آهسته نزدیک او رفتم. هنوز چیزی نگفته بودم، پیرمرد خندة دورگۀ خشک و  

طوری که موهای تنم راست شد و گفت: اگه حمال خواستین من ای کرد، بهزننده

برم ها رو میکش هم دارم ـ من هر روز مردهخودم حاضرم هان ـ یه کالسکۀ نعش
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اندازة هرکسی تابوت دارم، به سازم،ها، من تابوت میشاعبدالعظیم خاک می ـ سپرم

طوری که قهقهه خندید، به زنه، من خودم حاضرم، همین اآلن...طوری که مو نمیبه

. او گفت الزم نیس ام کردمسمت خانهلرزید. من با دست اشاره بههایش میشانه

 من خونۀ تو رو بلدم، همین اآلن هان.  

توان از تیم. بیم و ترس را میدر این قطعه، شاهد سکوت ناشی از ترس راوی هس

 شمار آورد. نما بهعناصر آثار پوچ

ای است ها از رخداد واقعهدهندة ترس شخصیتپی نشاندرهای پی، مکثاتاقدر 

های رز برای پنهان کردن ترس خود از فاش شدن محل هراسند. مکثکه از آن می

های هراسد و مکثویی با او میاش نزد رایلی است. رز همواره از رایلی و رویارزندگی

دلیل ترس از رایلی و نگرانی او جهت رساندن پیغام رایلی به رز در سراسر آقای کید به

 نامه مشهود است.نمایش

 تفاوتی. سکوت ناشی از بی4ـ1ـ4

گیرد. دهد و سؤال او را نادیده میکار( به هام جواب نمیبازی، کالو )خدمتآخر در  

هات اذیتت دمپایی»دهد: هام جواب می« هام رو بپوشم.اید پوتینب»گوید: کالو می

اعتنا دهد و بعد از مکث، کالو بیها رخ میبعد از صحبت هام، مکثی بین آن« کرد؟می

کردن پیاپی و امر و نهی  کالو به شکایت« ذارم.تنهاتون می»گوید: به سؤال هام می

 نامه مشهود است. تفاوتی کالو در نمایشتفاوت شده و سکوت ناشی از بیکردن هام بی

تفاوتی است. او حاکی از بی در انتظار گودونامۀ سکوت الکی نیز در طول نمایش

های پوتزو گشاید و دربرابر ظلم و جور و شماتتبه غیر از انتهای پردة اول زبان نمی

خوک، »ید: گونامه، پوتزو به الکی میکند. در قسمتی از نمایشتفاوت سکوت میبی

تفاوتی به سکوت خود صدا و با بیکه الکی بی« زنن، جواب بده!دارن باهات حرف می

 دهد. ادامه می
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نامه، اثری از سکوت نیست. او از ترس های رز در ابتدای نمایشدر بیشتر صحبت

گشاید؛ ها را تهدید کند و یا رخ بدهد، لب به سخن میهایی که ممکن است آنواقعه

آید. ترسد، بر سرش میشود؛ زیرا از آنچه میناچار ساکت میانتهای داستان بهولی در 

از سوی دیگر شاهد سکوت برت، همسر رز، هستیم؛  زیرا برت حرفی برای گفتن با 

ها را به هم وصل کند. سکوت برت تواند آنرز ندارد و هیچ چیزی، حتی کلمات، نمی

وای بیرون خیلی سرده، بهت گفته باشم. ه»گوید: تفاوتی است. رز میناشی از بی

بُرد. رود و از نان دو تکه میطرف اجاق میرز دوباره به« ست.سرماش واقعاً کشنده

دهد و در سکوت شروع به کند. برت حتی جواب رز را نمیبرت شروع به خوردن می

نامه، تفاوتی او به رز است. در ابتدای نمایشکند. سکوت برت ناشی از بیخوردن می

وگوی ناموفق بین این دو شخصیت مونولوگ طوالنی رز و سکوت برت نشان از گفت

گوید، بدون اینکه منتظر جواب برت شود. صحبت کردن او است. رز همواره سخن می

دهد؛ های او توجه نشان نمینشانۀ فرارش از ترسی مبهم و رازآلود است. برت به حرف

و دیگر از حوصلۀ او خارج است.  ی شدهها برای او تکرارگویی این صحبت

کنند. برت به روزنامۀ خود متکی ها به ابزارهای دیگری برای آرامش تکیه میشخصیت

جان برای گرفتن خسته از سخن گفتن، به ابزار بی دهد برتنامه نشان میاست. نمایش

دوا ها را است. صحبت کردن درد تنهایی آن آرامش و گذران زندگی روی آورده

های او دهد و اینکه به رز و حرفتفاوتی او به رز را نشان میکند. سکوت برت بینمی

 دهد. اهمیت نمی

 14ترغیبی سکوت= نقش غیر14سکوت. نقش ترغیبی 2ـ4

های امری سوی مخاطب است. اغلب ساختگیری پیام بهدر نقش ترغیبی کالم، جهت

(، 355 :1960آید. طبق نظر یاکوبسن )ار میشمهای این نقش بهزبان از بارزترین نمونه

شود که از لحاظ دستوری حالت تمرکز بر نقش مخاطب باعث ایجاد کارکرد ترغیبی می

نما، سکوت در مخاطب برانگیزاننده نیست، بلکه تداعی و امری را دارد. در آثار پوچ
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سکوت را  دلیل محققان نقش غیرترغیبیکند؛ به همین مخاطب را وادار به سکوت می

 دهند.پیشنهاد می

 . سکوت ترغیبی مفهومی= سکوت غیرترغیبی مفهومی 1ـ2ـ4

 الف. سکوت ترغیبی مفهومی جایگزینی= سکوت غیرترغیبی مفهومی جایگزینی 

سکوت ترغیبی مفهومی جایگزینی به این صورت است که نخست، کارکرد کالم نقش 

رانگیختن او باشد؛ دوم در این نوع سوی مخاطب و برای بارجاعی داشته باشد؛ یعنی به

شود. بنابراین درمورد واژة اول سکوت اختیار ای جایگزین واژة دیگر میسکوت، واژه

رساند. به عبارت شده است؛ یعنی واژة دوم که جایگزین شده، مفهوم واژة اول را می

کار رود و جای واژة دیگر بهای بهشود که واژهدیگر، این نوع سکوت زمانی نمایان می

ای دیگر، درمورد واژة اول سکوت اختیار شود. بنابراین جایگزینی اسم با ضمیر یا نشانه

  (.Ephratt, 2008: 1920) شودنوعی سکوت محسوب می

گیرد. لیکن اجبار بین ها صورت نمینما، سکوت ترغیبی در میان شخصیتدر آثار پوچ

توان نقش نما، میرو در آثار پوچ این کند. ازها را مجبور به سکوت میها آنشخصیت

ترغیبی سکوت را به نقش اجباری سکوت بدل کرد و این نوع سکوت را سکوت 

 غیرترغیبی نامید. 

 گوید:، والدمیر به استراگون میدر انتظار گودودر 

 (.  5« )ن.زمان با ناجی ما به صلیب کشیده شددو دزد، هم»

طور مستقیم به اشاره به آیۀ انجیل، مسیح است که بهبا « ناجی ما»منظور والدمیر از  

انگیزد، بلکه او را مجبور شود. ولی اسم مسیح، استراگون را برنمیاسم مسیح اشاره نمی

 کند.به سکوت می

بندد، با هایش را میگیرد، چشمهم میهایش را برای دعا بهنگ دست ،آخر بازیدر  

، «پدر»در اینجا نگ با بیان « ای پدر ما که...»گوید: کلماتی نامفهوم و جویده می
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، سکوت «خدا»جای واژة اصلی کند. در اینجا بهغیرمستقیم نام خدا را جایگزین می

 شود. اختیار شده؛ ولی با این سکوت، موجب برانگیختن هام که مخاطب اوست، نمی

ه از ترس به در تمام سطور، رایلی است ک« اون مرد»، منظور آقای کید از اتاقدر  

زبان نیاوردن اسم رایلی، رز شود. سکوت او از به آورد و مجبور به سکوت میزبان نمی

 دارد.  کند و او را نیز به سکوت وامیبودنِ او می را متوجه

 واژه واژه= سکوت غیرترغیبی مفهومی حریمب. سکوت ترغیبی مفهومی حریم

کند؛ به ش ترغیبی سکوت را ایفا میهای منعی کارگفت نقدر این نوع سکوت، کنش

ها مستقیم سخن شود و گوینده از آنها سکوت واقع میواژهعبارت دیگر، در حریم

 شود که نباید مستقیماً بر زبان آید. گونه مفاهیم تابو محسوب میگوید؛ زیرا ایننمی

 گوید:، والدمیر خشمگین میدر انتظار گودو در

 « کردی؟کشیدی، چه میرو می خوام بدونم اگه درد منمی»

خواهد دربارة بالیی که بر سرش آمده، حرف بزند و با این جمله در اینجا گوینده می

کند. شنونده که استراگون است، برای اینکه تابو و حریم شنونده را مجبور به سکوت می

 رود. اجبار در سکوت فرومیرا نشکند، به

 گوید:و رسیدن به سکوت مرگبار می، راوی بعد از کُشتن زن بوف کور در

من در میان تاریکی شب جاودانی که مرا فراگرفته بود و به بدنۀ دیوارها فرورفته بود. »

 « سر ببرم.انتها در جوار مرده بهبایستی یک شب بلند تاریک سرد و بی

طور غیرمستقیم کشد، بهگوید، ولی ترس او و دردی که میراوی با مخاطب سخن می

 هویداست. « تاریکی و سرما»لمات از ک

 اعتمادی . سکوت بی2ـ2ـ4

 خورد: چشم میاعتمادی راوی به اطرافیانش به، سکوت ناشی از بیبوف کوردر  
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ام جلو آفتاب از پای منقل که بلند شدم، رفتم دریچۀ رو به حیاطمان دیدم دایه

ضعفه شدیم؛ دلمون کرد. شنیدم به عروسش گفت: همهنشسته بود؛ سبزی پاک می

ها گفته بود که من باشی به آنگویا حکیم« کاشکی خدا بکُشدش، راحتش کنه!

که یک ساعت بعد برایم جوشانده شوم. اما من تعجبی نکردم. همینخوب نمی

روی من هایش از زور گریه سرخ شده بود و باد کرده بود؛ اما روبهآورد؛ چشم

 (. 64ردند )آوزورکی لبخند زد؛ جلو من بازی درمی

بوف اعتمادی. در کند؛ سکوتی ناشی از بیکلمات زن، راوی را مجبور به سکوت می 

 گوید: ، پیرمرد خنزرپنزری به راوی میکور

قابلی نداره. خیرشو ببینی! من دست کردم جیبم دو درهم و چهار پشیز گذاشتم گوشۀ »

 (. 70« )سفره.

« خیرشو ببینی»داند گوید قابلی ندارد. او میگیرد، به راوی میاو درحالی که پول را می

داند. راوی از برای راوی خیری ندارد. این را هم راوی، هم پیرمرد خنزرپنزری می

پیرمرد خنزرپنزری متنفر است و به او اعتماد ندارد. صحبت پیرمرد خنزرپنزری راوی را 

 کند. ناچار به سکوت ترغیب میبه

هنگام بازدید اتاق، با رز دربارة ساختمان صحبت  84ندرز، خانم سااتاقنامۀ در نمایش

 کند:می

 «رفتین باال؟گفتین که داشتین می»رز: 

 «چی؟»خانم ساندرز: 

 «رفتین باال؟قبالً گفتین که داشتین می»دهد: رز جواب می 

 «اومدیم پایین.نه. ما داشتیم می»کند: خانم ساندرز با رز مخالفت می

 «شما قبالً این رو نگفتین.»گوید: رز با تردید به او می

 (.84« )اومدیم پایین. )مکث.(ما باال بودیم. داشتیم می»خانم ساندرز: 

اعتمادی رز به خانم ساندرز است. خانم ساندرز از طرف مکث این قطعه نشانۀ بی

رو به گفتۀ او اعتماد  هراسد. از اینرایلی آمده تا اوضاع رز را بررسی کند. رز از او می



 1041 بهار و تابستان، 11، شمـارة 6سال                                                       شناسیصلنامۀ روایتفدو 

 

434 

 

اعتمادی را آشکار دهد، این بیها بعد از گفتۀ او رخ میندارد و مکثی که میان آن

کند. خانم ساندرز فقط درصدد گرفتن اطالعات از رز و بررسی اوضاع اوست تا به می

  رایلی گزارش دهد.

 . سکوت تأدیبی3ـ2ـ4

« لعنتی!»گوید: پوتزو نومیدانه می ،گودو در انتظاراین سکوت بیشتر جنبۀ تنبیه دارد. در  

شود. این سکوت تأدیبی و پوتزو ساکت می« ساکت!»گوید: و والدمیر در جواب او می

دهد که در آن، قدرت پوتزو کم و جرئت والدمیر دربرابر پوتزو در پردة دوم رخ می

 زیاد شده است. 

ذارین ساکت، ساکت! نمی» گوید:، هام به نگ )پدر خود( با بیزاری میآخر بازیدر 

 کند. های پدر خود را با امر کردن به سکوت، قطع میحرف« بخوابم. )مکث.(

« برگردین خونه»، رز برای اینکه رایلی را ساکت کند و او را از تکرار جملۀ اتاقدر 

در این مثال رز، رایلی را  (.97« )راه بیفت یاهلل! دیر شده، دیر شده.»گوید: بازدارد، می

 کند.مجبور به سکوت می

خواهد که صدایش را پایین بیاورد، لوس ، وقتی آنا از لوس مارینا میهوای سرد در 

رو ببند.  دهنت»گوید: آنا چندین بار می« ما گرسنه هستیم.»زند: مارینا همچنان فریاد می

ا، (. آن184« )جوری بشنوه. تو باید بری تیمارستان.خوام کسی صدای تو رو ایننمی

 کند. لوس مارینا را مجبور به سکوت می

گوید، به خود نهیب ، وقتی راوی در ذهن خود کلماتی را با خود میبوف کوردر 

 «  من احمقم.»گوید: زند که ساکت شود و بعد به خود میمی

 . سکوت زهرخندی 4ـ2ـ4

 گوید:شود و می، وقتی برادر کوچک زن راوی وارد اتاق میبوف کوردر  



 انو همکار مرضیه لطفی                      نماای از آثار پوچشناختی روایت سکوت در گزیدهتبیین زبان
 

434 

 

شیم. مگه آدم میری، از شرت خالص میباشی گفته تو میگه حکیمن میشاجو

شد. من میره. شاجون گفت: اگه بچه نیفتاده بود همۀ خونه مال ما میچطور می

اختیار زدم زیر خنده، یک خندة خشک زننده بود که مو را به تن آدم راست بی

 (.48کرد )می

 کند. مخاطب ابراز میخود، سکوت تلخش را به  راوی با زهرخنده 

نگ از « آره.»گوید: ، هام می«خوری؟قسم می»گوید: ، وقتی نگ به هام میآخر بازی در

(. در این متن، هام سکوت 99« )به شرفم.»گوید: و هام می« به چی؟»پرسد: او می

خندد. این خندة تلخ نشان از این دارد که هام به شرف اعتقاد کند و از ته دل میمی

 گذارد.د و پدر خود را سرِکار میندار

 . سکوت غیرتعاملی 4ـ2ـ4

گویندگان »گیری است، با فرض اینکه سکوت تعاملی نشانۀ تعاملی مناسب برای نوبت 

 ,.Sacks et al)« تواند سخن بگویدکنند و در آنِ واحد فقط یک گوینده میتغییر می

1974: 700.) 

گزیند که این گویندة بعدی را برمیطبق قانون مبنی بر گذر، گویندة کنونی  

صورت انتخاب خود یا انتخاب همان گویندة قبلی برای ادامۀ کالم باشد. تواند بهمی

این قانون تا آنجا ادامه دارد که انتقال به فرد دیگری صورت گیرد و یا کالم پایان 

بوده است. مثابۀ یک نشانگر گفتمانی یابد. این نظریه قبل از ایجاد این اصطالح، به

کند و به واحدهای کوچک سخن بستگی ندارد ابزاری که بر سطح گفتمانی کار می

-Schiffirin, 1987: 317)دهد و معناهای بیانی یا اجتماعی را انتقال نمی

318 .) 

های تحلیل گفتمان مطرح گیری در بحثمنظور نوبتبعدها نشانگرهای گفتمان به 

طفی، این سکوت بخشی از کالم گوینده نیست و شد. برخالف کارکرد ارجاعی و عا

گیری تعلق کند و به ساختار گفتمان در قلمروی نوبتدرواقع در مرز گفتار بروز می
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نقش مخاطب را برای »دارد. سکوت یک نشانگر گفتمان در کارکرد ترغیبی است که 

ا، سکوت نملیکن در آثار پوچ .(Ephratt, 2008: 1920)« کندهدایت گفتمان فعال می

گیرد. کند، زیرا در این آثار، تعاملی شکل نمیصورت غیرتعاملی ظهور میتعاملی به

انجامد؛ کنند که به سکوت میها صحبت یکدیگر را از روی اجبار قطع میشخصیت

 ای برای تعامل ندارند. ها هیچ صبر و حوصلهچون آن

« خواستین بدونین؟چی رو میدقیقاً »پرسد: ، زمانی که پوتزو میدر انتظار گودودر 

و پوتزو با عصبانیت و خشم اجازة حرف زدن به او « چرا او ـ»گوید: والدمیر می

گیری به در این مثال، پوتزو اجازة نوبت« تو حرف من ندوین!»گوید: دهد و مینمی

 کند.دهد و او را مجبور به سکوت میوالدمیر نمی

زند، هام سخن او را قطع انی که حرف میکار هام( زم، کالو )خدمتآخر بازیدر 

به من گفتین عشقه. آره آره، شکی نیست. حاال »کند. کالو )رو به تماشاچیان(: می

گوید: کند و آمرانه می( که ناگهان هام کالم او را قطع می59« )بینی که چطور ـمی

ر هام کند. یا در جای دیگگیریِ کالو را مخدوش میکه هام نوبت« شمرده بگو.»

در « هی ـ»گوید: که در این لحظه کالو می« چیز ـهیچی حرکت نداره، همه»گوید: می

تا باهات حرف نزدم چیزی »گوید: کند و میاین زمان، هام خشمگین حرفش را قطع می

نواند صحبت خود را تمام ( که نمی84« )چیز چیه؟چیز...؟ همهچیز... همهنگو! همه

 کند. دهد و او را ساکت میگیری را به کالو نمیاجازة نوبت کند. در این قسمت، هام

توجه به حرف او و از سر کند، خانم ساندرز بی، زمانی که رز صحبت میاتاقدر  

« کنه دیگه، نه؟ایشون اینجا زندگی می»کند. آقای ساندرز: قدرت، کالم رز را قطع می

کند انم ساندرز صحبت او را قطع میکه در اینجا خ« دونم ـبعله. اما خب من نمی»رز: 

 (.94« )کنن؟دونین که ایشون دقیقاً کجا زندگی میپس شما نمی»گوید: و  آمرانه می

، آنا درحال دفاع کردن از آنخل، پدر خانواده، دربرابر لوس، دختر هوای سرد در 

خب، تو »گوید: در جواب می  لوس مارینا« او همۀ شب گریه کرد.»خانواده، است. آنا: 
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وقت شنوه ـ هیچصدات رو بیار پایین، برادرت می»آنا: « دونی.ها رو میدلیل اون اشک

کند و که در این زمان، لوس با عصبانیت حرف مادر را قطع می« کردم...فکر نمی

گیری مادر را مخدوش (. لوس با عصبانیت نوبت87« )خوای چیکار کنی؟می»گوید: می

 افتد. سکوت آنا اتفاق می کند که در این زمانمی

 کننده . سکوت سرکوب4ـ2ـ4

علت ها بهدهد که شخصیتمی کننده زمانی رخنظر نگارندگان، سکوت سرکوببه

دلیل احتمال شکستن تابوی اجتماعی خاموش کالم با خود و یا بهدیدگاه فرد هم

هوای نامۀ کننده، توازن قدرت وجود ندارد. در نمایششوند. در سکوت سرکوبمی

 شود.  وگو میان آنا، مادر و آنخل پدر خانواده انجام می، گفتسرد

های منی. من از دست تو ناراحت نیستم. من دوستت دارم. تو پدر بچه»آنا: 

)مکث.( اما برگرد. از این زن جدا شو ]راهت رو از این زن جدا کن[. از این زن 

باش. )مکث.( بهم قول بده امشب آد. احمق و احساساتی ن]برای تو[ هیچی درنمی

 « ری.نمی

بار باشه. )مکث.( بعد از  دم که آخرینبرم. بهت قول می 81بذار به خونۀ ببا»آنخل: 

دم. )مکث.( بفهم. این یک عطشه که این هر کاری رو که تو دستور بدی، انجام می

عالوه به باید آروم بشه. )مکث.( من روز رو برای این لحظه سپری کردم... )مکث.(

 « خوای با من بیا.اون هم منتظرِ منه. می

 « که همدستت باشم؟»آنا: 

 « بس کن! )سکوت.(»آنخل: 

سکوت.( من بدون اینکه یک کلمه حرف بزنم این مسئله رو تحمل کردم. ... »)آنا: 

 « خوای من دستت رو تو دست اون بذارم؟خوای؟ میهمیشه سکوت... چی می

کننده را برای آنا اعمال سکوت سرکوب« بس کن»ا گفتن در مثال فوق، آنخل ب 

است، کند. آنا ناتوان از صحبت و ناراحت از اینکه همیشه سکوت اختیار کرده می

کننده تواند آنخل را مجاب کند که به دیدن ببا نرود. در اینجا با سکوت سرکوبنمی
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تن تابوی اجتماعی ، از شکسهوای سردنامۀ مواجهیم. آنا، شخصیت مادر در نمایش

دارد. به همین دلیل، این مثال با است، پرده برمیتوسط همسرش که به او خیانت کرده 

کند که نزد ببا نرود. ولی شدة آنا همراه است. او به آنخل التماس میهای سرکوبمکث

 شود. با سکوت سرکوبگر آنخل مواجه می

کند و محکم به والدمیر ی، وقتی  پوتزو موضوع را عوض مدر انتظار گودودر 

بیایید اصالً از آن سخن نرانیم. )مکث. محکم و مدبرانه.( راست است که »گوید: می

کند، از نوع سرکوبگر است. سکوتی که او حکم می« جمعیت رو به فزونی گرفته است.

داند، والدمیر را با لحن محکم خود پوتزو که ارباب است و خود را صاحب قدرت می

 کند تا او را ساکت نماید.  سرکوب می

کننده کش نشان از نوع سرکوب، سکوت راوی در مواجهه با نعشبوف کور در

کند و دلیل کُشتن معشوقه و  نقض کردن تابوی اجتماعی سکوت میاست. راوی به

شود؛ ناچار خاموش میداند چه اتفاقی افتاده، بهکش که میهای نعشدربرابر صحبت

شود کش شریک جرم او میاعتراف به کار شیطانی خود است. لیکن نعشزیرا ناتوان از 

 های شیطانیکش با خندهاش را مخفی کند. نعشکند که کار اهریمنیو به او کمک می

کنندة راوی است. او باعث رخ دادن سکوتِ راوی رخ دادن سکوت سرکوبموجب 

 شود.داشتن جرمش میبرای مخفی نگه 

 22وت. نقش ارجاعی سک3ـ4

گفتۀ افرات، دو شود. بهگاهی صرفاً حذف بخشی از پاسخ نیز سکوت ارجاعی تلقی می 

پذیر+ صورت فعلی کنش»و « پذیر[+ صورت فعلی مجهولکنش»]صورت مجهول: 

آید. اولی منشأ سامی باستان دارد که از از دو منشأ زبانی متفاوت می« مجهول+کنشگر

رود. کار میت نامشخص بودن کنشگر بهصورت معلوم ساخته شده است و درصور

 (.Keenan, 1971: 247)دومی منشأ هندواروپایی دارد و تغییر شکل صورت معلوم است 

علت کارکردهای مختلف هرکدام است و صورت امروزه انتخاب یکی از دو صورت به
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سبب بدیهی بودن آن دلیل مشخص نبودن کنشگر، بلکه بهفقط بهمجهول سامی دیگر نه

رسد. این کاربرد صورت مجهول معنای نظر میرای مخاطب است که گفتن آن حشو بهب

 کند.  ارجاعی را منتقل می

خواهد تا با او برود. در همان ، قبل از آمدن برت، رایلی از رز میاتاقنامۀ در نمایش

(. این سؤال رز ناشی از 04« )دیروقته؟»پرسد: رسد. رز از برت میلحظه برت سر می

یجی و سرگشتگی رز در هزارتوی وقایعی است که ترس از رخ دادن آن همواره او را گ

کند. این واقعه او را آید. زمان را گم مینامه بر سرش میترساند و در انتهای نمایشمی

کند. زمان، ارجاعی از جهان بیرون است. در مثالی دیگر، در انتهای وادار به سکوت می

گوید: گردد، از تجربۀ خود با ماشین و رانندگی میبه اتاق برمینامه، وقتی برت نمایش

از مسیر ها اونرو دوباره برگشتم. رفتم. همون راهی که رفته بودم من راه خودم رو می»

اومدم. مشکل خاصی پیش نیومد. خودشون خارج شده بودن. من داشتم مستقیم می

داند ندارد. حتی برت هم نمی «هااون»( رز اطالعی از 01« )ش نشد.وانتم طوری

 چه کسانی هستند. این نیز نوعی از سکوت ارجاعی است.  « هااون»

سرم پنهان شده بودند، مانند که پشتتنهایی و انزوایی »گوید: ، راوی میبوف کوردر 

هایی که تاریکی چسبنده، غلیظ و مسری دارند و منتظرند روی سر شهرهای شب

 (.  61« )شهوت و کینه است، فرودبیایند. هایخلوت که پر از خواب

کتکت زدن؟ )مکث.( گوگو! »پرسد: ، والدمیر از استراگون میدر انتظار گودودر 

شود که والدمیر و در این قسمت، از کسانی صحبت می« ماند.()استراگون ساکت می

م. یا در شناسند. در اینجا نیز با سکوت ارجاعی مواجهیها را نمیحتی استراگون نیز آن

 (. 15« )خالص شدیم. دستشوناز »گوید: جایی دیگر والدمیر می

داند آن لیکن خواننده نمی« پس ما رو از یاد نبرده.»گوید: ، کالو میآخر بازیدر 

 کسی که از یاد نبرده، چه شخصی است. 
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 )اجباری( . سکوت تسلیمی1ـ3ـ4

، اتاقنامۀ کوت هستند. در نمایشها از سر اجبار محکوم به سنما، شخصیتدر آثار پوچ 

نامه و سکوت او در آخر آن حاکی است از تسلیم صحبت نسبتاً طوالنی رز در ابتدای نمایش

کرد که اتفاق نیفتد. او برای ترسید بر سرش بیاید و تالش میشدن او دربرابر آنچه می

کند؛ میزند. گویی از سکوت فرار وقفه حرف میشکستن سکوت و ترس از سکوت، بی

هراسد. ولی در مواجهه با رایلی، ترس بزرگ او، درنهایت ساکت چون از ساکت شدن می

نامه است. او امنیت برت و رز زعم نگارندگان، رایلی منبع ترس و تهدید در نمایششود. بهمی

شود. درنتیجه کند. درنهایت ترس همیشگی از دست دادن امنیتِ رز محقق میرا تهدید می

 گیرد. میشی از تسلیم شدن رز را فراسکوت نا

خب »گوید: آید، والدمیر مینامه وقتی گودو نمی، در فرجام نمایشدر انتظار گودودر 

نامه با کنند و نمایش(. ولی حرکت نمی14« )آره بیا بریم»گوید: استراگون می« بریم؟

مدن گودو است و ها به موضوع نیارسد که حاکی از تسلیم شدن آنپایان میسکوتی به

 کنند. بدین ترتیب، ناگزیر سکوت می

 مثابۀ کارگفت . سکوت گوینده به2ـ3ـ4 

برای ایجاد کنش منظوری  مثابۀ کارگفت مستقیم یا غیرمستقیمسکوت، مانند گفتار، به 

 رود.کار میبه

تا وقتی که قرضت رو ندی، باهات حرف »: برای مثال جملۀ الف. کارگفت مستقیم

آید و این پرهیز از سخن گفتن، یعنی عدم ارتباط شمار مینوعی تهدید به« زنمنمی

و بر تهدید  (Ephratt, 2008: 1920)صورت مستقیم بیان شده است زبانی است که به

 داللت دارد. 

کند که اگر با آنخل )پدر( ، لوس مارینا، آنا )مادر( را تهدید میهوای سرددر 

اهد گفت که از خیانتش مطلع است. لیکن آنا صحبت نکند، او خود به پدر خو

گوید: خواهد این موضوع را بازگو کند و سکوت اختیار کرده است. آنا با مکث مینمی
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دنیا تو به»گوید: لوس مارینا به مادر می« به عذاب کشیدن در سکوت ادامه خواهم داد.»

 (87« )ی دارد.ای که برده باشی و برده بمیری. فراموش نکن که صبر من حدآمده

، والدمیر برای اینکه استراگون نگذاشته او را بغل بگیرد، رنجیده در انتظار گودودر  

( 8« )جناب پرسید دیشب رو کجا گذروندن؟شه از عالیمی»پرسد: سردی میاست و به

جناب است، بلکه درواقع در این سؤال، منظور والدمیر این نیست که استراگون عالی

 خاطر شدن.از سر رنجیدهای است طعنه

پرسد: ، هام برای اینکه کالو را از حال خود باخبر کند، حالش را میآخر بازیدر  

( 0« )گله ندارم.»گوید: که در جواب او، کالو می« این رو ولش، حالت چطوره؟»

 خواهد کالو از حال بد او مطلع شود.درحالی که هام می

: در این سکوت، مفهومی تقیممثابۀ کارگفت غیرمسب. نقش سکوت به

جای کنش شود؛ بدین معنا که سکوت بهاللفظی اضافه و یا جایگزین آن میتحت

 (.ibid., 1922شود )سازی معنایی دیگر میمستقیم، باعث فعال

دهد، و کالو جوابی نمی« جا نبودموقت اونهیچ»گوید: ، وقتی هام میآخر بازیدر 

تا نظر کالو را بپرسد و کالو درحالی که از کوره دررفته، « کالو»گوید: هام با مکث می

« خوش به حالت»کند. نگاه می و بعد به بیرون «خوش به حالت!»گوید: در جوابش می

زند که از دست کالو شانس بوده، بلکه فقط حرفی میمعنای این نیست که هام خوشبه

 رها شود.

« ست. بهت گفته باشم.ون سرد و کُشندههوای بیر»گوید: ، رز میاتاقنامۀ در نمایش 

های خود درصدد مانع شدن برت از در این نمونه، رز با صحبت کند.و مکث می (7)

کند که از خانه بیرون رفتن به بیرون خانه است. درواقع با این جمله برت را ترغیب می

وا طوفانی یعنی ه« شنفی.زوزة باد رو می»گوید: نرود. یا در جایی دیگر به برت می

نباس اآلن راه بیفتی و بری بیرون. با این حال »است و بهتر است که در خانه بماند. رز: 

دی. )صندلی را به حرکت خودت را ناراحت نکن، برت. برو. تو که زیاد طولش نمی
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خواهد به برت غیرمستقیم بگوید که دیر به ( در این نمونه، رز می14) «آورد.(درمی

 خانه نیاید.    

 23. سکوت شعری4ـ4

سوی خود پیام است. البته یاکوبسن استفاده از اصطالح در این بخش، جهت پیام به 

کند. دو نقش اخیری که یاکوبسن به الگوی را فقط به شعر محدود نمی« نقش شعری»

عنوان ها( نقش محوری دارد؛ زیرا با زبان بهبوهلر اضافه کرد، برای زبان )محور دال

کند. میان نقش فرازبانی و نقش شعری مرز باریکی وجود دارد که تار میمرکز خود رف

کار توالی برای ساختن یک معادله به»نباید این دو را باهم درآمیخت. در فرازبان، 

 ,.ibid)« شودکه در شعر از معادله برای ساختن یک توالی استفاده میرود؛ درحالی می

1925.)  
نقش شعری دارد و این پیام را به مخاطب  ودر انتظار گودسکوت الکی در 

نما صحبت گوید؛ زیرا در دنیای پوچرساند که او خوشبخت است و سخن نمیمی

طور که از اسم الکی مشخص است، او خوشبخت است؛ کردن کاری عبث است. همان

گوید و سکوت نما، کسی که سخن نمیچراکه از این دنیا توقعی ندارد. در دنیای پوچ

نتیجه شود. این های بیکرده، خوشبخت است؛ چون مجبور نیست درگیر صحبت پیشه

نامۀ مذکور دریافت پیامی است که خواننده/ تماشاگر از سکوتِ شخصیت در نمایش

   کند.می

 24سکوت سرکوبی =24. سکوت همدلی4ـ4

 سوی مجرای ارتباطی )تماس( است و گوینده در اینگیری پیام بهدر این نقش، جهت 

گفتۀ نوع نقش مایل است از برقراری مجرای ارتباطی خود با مخاطب مطمئن باشد. به

شوند تا هایی هستند که نخست باعث ایجاد ارتباط، ادامۀ آن و قطع ارتباط میپیام»او، 

(. افرات Jakobson, 1960: 355« )کند یا نهبررسی کنند که مجرای ارتباطی کار می
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گیری که سکوت نقش مهمی در انتقال همدلی دارد. جهت( عقیده دارد 1924 :2008)

رو اگر مخاطب با سمت تماس به همدلی گوینده و مخاطب نیاز دارد؛ از این پیام به

همدلی نکند، پیام برای او ملموس نخواهد بود و این امر موجب سکوت  گوینده

، چه برسد سکوت افتدنما همدلی اتفاق نمیآید در آثار پوچنظر میشود. ولی بهمی

نما بهتر است از سکوت سرکوبی استفاده نظر محققان، در آثار پوچهمدلی رخ دهد. به

جای آن سکوت سرکوبی دهد و بهشود؛ زیرا در این نوع آثار سکوت همدلی رخ نمی

 کنند.ها را سرکوب میها برای ایجاد سکوت، دیگر شخصیتوجود دارد. شخصیت

 طلبی. سکوت1ـ4ـ4

سبب اینکه مخاطب با گوینده همراهی و همدلی ندارد، پدید ونه سکوت بهگاین 

خواهد که ، پوتزو درنهایت قدرت از استراگون و والدمیر میدر انتظار گودوآید. در می

دارن ازتون سؤال »گوید: سکوت کنند تا او حرفش را بزند. والدمیر به پوتزو می

یه لحظه پیش با ترس و لرز من رو قربان  ی؟سؤال! کی؟ چ»گوید: و پوتزو می« کنن.می

(. پوتزو با این 87« )کنین. این کار آخر و عاقبت نداره!زدین. حاال ازم سؤال میصدا می

 خواهد که ساکت باشند. ها میجمالت از شخصیت

 . سکوت تحقیری2ـ4ـ4

 شنوی؟ دیگه تریتیمی»گوید: ، هام با عصبانیت به نگ )پدرش( میآخر بازیدر  

گوید: (. وقتی هام به کالو می7« )آد.وقت تریت گیرت نمینمونده. دیگه هیچ

 « اش پوکه! )مکث.( بسه برگرد!شنوی؟ آجرهای پوک همهشنوی؟ میمی»

، وقتی پوتزو )ارباب( به الکی )برده( که در طول پردة اول و دوم در انتظار گودودر 

، الکی همچنان در سکوت «پرواری؟شنوی، خوک می»گوید: کند، میسکوت اختیار می

و « دی؟چرا گوش نمی»گوید: خویش است. یا زمانی که والدمیر به استراگون می

 «کمکم کن!« »دهداستراگون ناتوان جواب می
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خانه( و جواب درست ندادن به ، رز که از گوش نکردن آقای کید )صاحباتاقدر 

د که به او گوش دهد. او کناو، سردرگم شده است، از آقای کید درخواست می

( درحالی 97« )خونه هستین دیگه، درسته؟گوش کن آقای کید، شما صاحب»گوید: می

 کند و جوابی هم برای سؤال او ندارد.که آقای کید به او گوش نمی

تفاوتی او به تنگ آمده است. وقتی ، لوس مارینا از رفتار پدر و بیهوای سرد در 

کند، دست آوردن پول نمیلر پول ندارد و حتی سعی در بهبیند پدر برای خرید کومی

، لوس مارینا را ترغیب به «به پدرت احترام بذار»شود، ولی آنا با جملۀ عصبانی می

های لوس برای پدر ملموس نیست و حس همدلی با دخترش کند. صحبتسکوت می

 کند.  شده سکوت میندارد. به همین دلیل دربرابر موضوع مطرح

، لوس مارینا برای اینکه کسی به فکر خریدن کولر نیست تا از شرّ هوای سرد در

 گوید:کند و میگرمای هاوانا رها شوند، عصبانی به پدر رو می

شنوی؟ به اینجام. اگه دربارة کولر حرف دیگه به اینجام رسیده، می»لوس مارینا: 

کنم و تو چیکار کار میخوام. من صبح، ظهر، شب خاطر اینه که کولر میزنم، بهمی

کنی، چیکار ها چیکار میکنی. و غروبخوری و دود میکنی؟! قهوه میمی

 « کنی؟می

 « به پدرت احترام بذار.»آنا: 

احترام، احترام، کوری! نذار هرچی تو سرمه رو بگم. )آنخل ساکت »لوس مارینا: 

 (01« )است.(

داند زند؛ زیرا میحرف می« هاغروب»از لوس مارینا از خیانت پدر به مادر خبر دارد. او 

رود. ولی سکوت اختیار کرده است. در این جای رفتن به جلسه، به دیدار ببا میپدر به

کند. سازد؛ لیکن سکوت میچیز را برمال میکند که همهقسمت، لوس مارینا تهدید می

ند و پدر از فهماند که باید سکوت کاین سکوت و فاش نکردن راز خیانت به پدر می

ترس برمال شدن رازش پیش همه، خصوصاً آنا )مادر خانواده(، مجبور به سکوت 

 شود. می
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 . سکوت فرازبانی 4ـ4

 . سکوت ناشی از حذف1ـ4ـ4

کنند. والدمیر ، استراگون و والدمیر با هم درمورد ناجی صحبت میدر انتظار گودودر  

و والدمیر پاسخ « از جهنم؟»گوید: ن میاستراگو« برای اینکه نجاتشون نداد.»گوید: می

(. در این نمونه، قاعدة حذف اتفاق افتاده است. نویسنده 6« )ابله، از مرگ.»دهد: می

بسنده کرده « مرگ»به گفتن کلمۀ «. برای اینکه از مرگ نجاتشون نداد»جای جملۀ به

 است.

ینی جوونه زدن خاکشون رو پس زدی تا بب»گوید: ، زمانی که کالو میآخر بازیدر 

که در این نمونه، منظور شخصیت این « جوونه نزدن»گوید: کالو در جواب می« یا نه؟

 را حذف کرده است.  « بذرها»و کلمۀ « بذرها جوونه نزدن»است که 

خواهد بگوید که از رابطۀ او و ببا خبر دارد، ، وقتی آنا به همسرش میهوای سرد در

دهد. او قسمتی از ( و حرفش را ادامه نمی59« )ببا ببا!دانم من می»گوید: با گریه می

، برای بازگو «دانم تو با ببا رابطه داریمی»جای اینکه بگوید: کند و بهجمله را حذف می

 آورد.را بر زبان می« ببا ببا»نکردن تابوی اجتماعی، فقط عبارت 

پدرتون »ید: گو، وقتی رایلی برای رز پیامی از طرف پدرش دارد و میاتاقدر  

« خونه؟»گوید: و بعد از این مکث، رز می« خواد که شما برگردین خونه. )مکث.(می

سبب  ترس رز از پدر و برگشتن پیش او حذف شده و (، قسمتی از این جمله به05)

با حالت پرسشی بیان شده است تا به مخاطب گفته شود که رز آرزو « خونه»فقط کلمۀ 

هایی است باشد. مکث و حذف قسمتی از جمله نشان از ناگفته کند که اشتباه شنیدهمی

 که نویسنده درصدد است به مخاطب انتقال دهد.

ناپذیر بیش از این ممکن نیست... تحمل»گوید: که راوی می، زمانی بوف کور در

(، قسمتی از جمله حذف شده است. ولی مخاطب با اطالعات خود پی 75« )است
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گوید که مکث و سکوت او نشان از انتقال اسفناک خود را میبرد که راوی وضع می

 این پیام دارد.

 . سکوت ناشی از نارسایی زبان2ـ4ـ4

ها ، زبان ابزاری برای برقراری ارتباط نیست و شخصیتآخر بازی و در انتظار گودودر  

ر در انتظاهای کنند. الکی، یکی از شخصیتکارگیری آن ناچار سکوت میناتوان از به
ها که دهد که از بقیۀ شخصیتکند و با سکوت خود نشان می، صحبت نمیگودو

شود، وگوها به گسست ارتباط منتهی میزنند و درنهایت این گفتهایی میحرف

های دیگر تر است. در پردة دوم، استراگون صدا زدن پوتزو به نامتر و آسودهخوشبخت

گذرانی است. او پوتزو را هابیل و نوعی وقتبهداند و از نظر او، این کار را بامزه می

یابد، نامد؛ ولی چون دیگر جمالتی برای صحبت کردن نمیبعد از مدتی قابیل می

راند؛ اما ای دیگر بر زبان میشود سکوت کند و بعد از این سکوت جملهمجبور می

چه موضوعی را پیش داند عنوان ابزار ارتباط استفاده کند، نمیتواند بهچون از زبان نمی

 بکشد.

 «  ای رو پیش بکشیم.خواستم بگم موضوع دیگهمی»استراگون:     

 «  خواستم همین رو بگم.می»والدمیر:     

 «  اما چی رو؟»استراگون:      

 «  اه! )سکوت.(»والدمیر:      

ن خواهد که صحبتش را ادامه بدهد؛ ولی نارسایی زبا، کالو از هام میآخر بازیدر 

جا رسیدم. تمومه. تا همین»گوید: دهد و درنهایت هام میاجازة ادامه دادن نمی

آید که نشان از سکوت ناشی از نارسایی زبان همراهش میو مکث دیگری به« )مکث.(

 است. 

رسان رز نیست. رز که آید، دیگر زبان یاری، وقتی رایلی برای بردن رز میاتاقدر 

رفت، با دیدن او، آن ترس همیشگی از دیدار ر بار دیدن او نمیتا قبل از دیدن رایلی، زی
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ای برای صحبت با او نیافت تا او را متقاعد به ماندن او بر رز مستولی شد و دیگر کلمه

شود. نارسایی زبان در این قسمت تسلیم می« بله گفتن»کند. ناچار با مکث خود و 

 شود. موجب سکوت رز می

ها از ابزار شود. آنبان میان راوی و زن باعث سکوت می، نارسایی زبوف کور در

فرما ها حکمآن ناچار سکوت میانتوانند استفاده کنند؛ پس بهزبان برای ارتباط نمی

 گوید:شود. راوی میمی

ترسیدم نفس بکشم و او مانند ابر یا دود ناپدید بشود. سکوت او قلبم ایستاد. می

های یزی بگویم، ولی ترسیدم گوش او، گوشحکم معجزه را داشت. خواستم چ

حساس او که باید به یک موسیقی دور آسمانی و مالیم عادت داشته باشد، از 

 (. 11صدای من متنفر بشود )

در این نمونه، شاهد نارسایی زبان هستیم. راوی از ترس از دست دادن زن و اینکه  

 کند.  ناچار سکوت میاستفاده کند، به داند چه کلماتی را برای تحت تأثیر قرار دادن اونمی

، وقتی آنا ناخوش است و در بستر مرگ، آنخل از زبان برای بیان هوای سرددر 

کنان ، آنخل گریه«پاپا، مامان...»گوید: تواند استفاده کند. وقتی لوس میاحساساتش نمی

، «ن خیلی حالش بدهماما»گوید: وقتی لویس می« آنا، آنا، آنا!»زند: فقط آنا را صدا می

« مامان خیلی مریضه!»گوید: و وقتی دوباره لویس فریادزنان می« ماما، ماما!»گوید: می

کند. در اینجا و بعد سکوت می« خیلی مریض، خیلی مریض»دهد: آنخل جواب می

بگوید. در اینجا  داند چهآید؛ زیرا آنخل از ناراحتی نمیزبان به کمک آنخل نمی

 . نارسایی زبان است خواننده شاهد

 منزلۀ سکوت. تکرار به3ـ4ـ4

ها با های شخصیتشود. تمام فعالیتنما، فضای سکوت با تکرار پر میدر آثار پوچ 

ها از آن برای فرار از سکوت تکرار عجین شده است. تکرار ابزاری است که شخصیت

 انجامد.ها به سکوت میوگوی آنکنند؛ با این حال، بازهم گفتاستفاده می
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وگو با یکدیگر از تکرار کمک ، والدمیر و استراگون در گفتدر انتظار گودودر  

 شود.گیرند؛ ولی باز این تکرار به سکوت منجر میمی

 «خوشحالم.»استراگون:      

 «من هم.»والدمیر:     

 « من هم.»استراگون:      

 (. 50« )ما خوشحالیم. )سکوت.(»والدمیر:      

تمومه، تموم شده؛ »گوید: ، هام و کالو نیز درگیر تکرارند. کالو میازیآخر ب در

ممکنه »گوید: و دوباره به هام می« تقریباً تمومه، تقریباً باید تموم شده باشه. )مکث.(

( 8« )آخرشه کالو، به آخرش رسیدیم. )مکث.(»گوید: و کالو می« تموم شه. )مکث.(

آورند؛ اما کردن فضای سکوت به تکرار رو میر ها برای پها، شخصیتدر این نمونه

 کنند. موفق نیستند و ناگزیر سکوت می

امکان نداره این کار »وگو با آقای کید دربارة رایلی مرتباً جملۀ ، رز در گفتاتاقدر 

کند. استفاده از تکرار ابزاری است برای پر کردن سکوت خویش. را تکرار می« رو بکنه

 انجامد. به سکوت می پیدرهای پیگوی او با مکثوولی درنهایت گفت

و بعد « فردا روز دیگری است»کنند: ها مکرر تکرار می، شخصیتهوای سرددر  

 شود.ها به سکوت ختم میصحبت آن

عنوان ها از تکرار بهشده در این تحقیق، شخصیتنمای بررسیچدر تمام آثار پو 

کنند. لیکن باوجود همین تکرارها، اثر استفاده میابزاری برای پر کردن فضاهای خالی 

 نما حرفی برای گفتن نیست. کنند؛ زیرا در دنیای پوچبازهم ناگزیر سکوت می

توان نما در این پژوهش، میهای سکوت در آثار پوچبا توجه به تحلیل نقش

ل نما را در جدوهای زبانی سکوت در آثار پوچهای سکوت بلیغ افرات و نقشنقش

 زیر خالصه کرد.  
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نما در این های زبانی سکوت آثار پوچنقش  های سکوت بلیغ در الگوی افراتنقش

 مقاله

 ضدعاطفی غیرترغیبی ارجاعی  عاطفی ترغیبی ارجاعی

 فرازبانی سرکوبی شعری  فرازبانی همدلی شعری

 

 نما:بندی انواع سکوت در آثار پوچتقسیم

نقش 

 ضدعاطفی

نقش 

 ضدترغیبی

نقش  نقش سرکوبی نقش ارجاعی

 فرازبانی

 نقش شعری

سکوت  

 تردید

سکوت 

غیرترغیبی 

مفهومی/ 

جایگزینی/ 

 واژهحریم

سکوت تسلیمی 

 )اجباری(

سکوت  طلبیسکوت

ناشی از 

 حذف

سکوت 

 شعری   

سکوت 

ناامیدی و 

 درماندگی

سکوت 

 اعتمادیبی

مثابۀ سکوت به

 کارگفت

 کارگفت مسقیم

کارگفت 

 غیرمستقیم

ت سکو

 تحقیری

سکوت 

ناشی از 

نارسایی 

 زبان

سکوت 

 افسوس

تکرار  سکوت تأدیبی

منزلۀ به

سکوت عدم  سکوت

 ارتباط

سکوت 

 زهرخندی

سکوت  سکوت انتظار

 غیرتعاملی

سکوت  سکوت انزوا

 سکوت ترس کنندهسرکوب

سکوت ناشی 

 تفاوتیاز بی
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  . نتیجه4

دهد که در آن، جهان و افرادی که در آن ری از فرسایش ارائه مینما تصاویآثار پوچ

نما سقوط بشر را در روند. آثار پوچآرامی و ناگزیر رو به افول میکنند، بهزندگی می

بشری، افراد با هراس از تنها ماندن و  هبوطکشد. در این تصویر میدنیای کنونی به

ش برای گذران زمان که همواره تهدیدی طور تالترس از از دست دادن امنیت و همین

سکوت نشانگر نافرجامی و از دست  کنند.های داستان است، زندگی میبرای شخصیت

اعتمادی بیانگر حس شک و بی سکوتنماست. های آثار پوچرفتن هویت شخصیت

موجب آن، شکست در برقراری تعامل بین طرفین صحبت رخ  هاست که بهشخصیت

 شود. عنوان ابزاری برای ارتباط استفاده نمینما، زبان بهای پوچدهد. در دنیمی

نما هایی از آثار ادبی مورد مطالعه، دریافتند که آثار پوچپژوهشگران با آوردن مثال

نما، در آثار پوچ و نقش ارتباطی سکوت منطبق نیست. (2008) های افراتبا مؤلفه

مدرن سکوت ضدعاطفی، ین آثار پستسکوت نقش ارتباطی ندارد. انواع سکوت در ا

نما، ها در دنیای پوچازجمله ناامیدی، انزوا، درماندگی، انتظار، تردید و انزوای شخصیت

جای مؤلفۀ عاطفی الگوی کشد. در این پژوهش، مؤلفۀ ضدعاطفی بهتصویر میرا به

، در شود. طیف مثبت سکوت ترغیبی یاکوبسن که نگاهی مثبت داردافرات پیشنهاد می

شود. در این ژانر ادبی، جهت معکوس )منفی( سکوت ترغیبی نما دیده نمیآثار پوچ

شوند. ها به سکوت ترغیب نمیخورد. در این نوع سکوت، شخصیتچشم میبه

ها در اعتمادی، تأدیبی و زهرخندی نشان از نگرش منفی شخصیتسکوت ناشی از بی

دارد. از این رو محققان سکوت یامبه سکوت و ها رانماست که آندنیای پوچ

کنند. همچنین سکوت جای سکوت ترغیبی الگوی افرات توصیه میغیرترغیبی را به

دلیل فقدان درک مشترک، به ها بهشود. شخصیتنما دیده نمیهمدلی در آثار پوچ

طلبی و سکوت تحقیری در این نوع توان از سکوتآویزند که میسکوت سرکوبی درمی

برد. عامل گفتمانی سکوت همچنین با سکوت فرازبانی، سکوت شعری و سکوت نام 
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دهد. محققان به این نتیجه گونه آثار را نشان میسکوت ارجاعی، نارسایی زبان در این

وگوی مناسب از طریق مبادلۀ کلمات نما هرگاه محاوره و گفتکه در آثار پوچرسیدند 

کند؛ یعنی زمانی وگو را پر میضای گفتشود و فگر مینماید، سکوت جلوهناموفق می

مبتنی ( 2008)کنند و این روند با الگوی سکوت افرات که کلمات حق مطلب را ادا نمی

را از هم متمایز کرده، وگوها گفت تکرار سکوتبر الگوی یاکوبسن منافات دارد.  

 . سکوتانداخته است ها فاصلهها جدا کرده و بین شخصیتکلمات را از شخصیت

اندیشه و گفتار، و اندیشه و کنش  ۀناکارآمدی زبان و همچنین عامل تجزی ةدهندنشان

ن وادار اها، مخاطبسکوت بین کالم ۀواسطبهنما در آثار پوچ بر این،است. عالوه

 . را تجربه کنندهای اثر خصیتش بین ۀتا فاصل شوندمی

در رمان بوف  وهوای سرد  واتاق  ،در انتظار گودو ،آخر بازیهای نامهدر نمایش
ضدعاطفی و انواع آن در کنار سکوت فرازبانی برای نشان دادن نارسایی  سکوت کور

نما از بسامد زیادی برخوردار است که ناتوانی در تعامل و شکست زبان در دنیای پوچ

 دهد. درنماست، نشان میای مهم در بازشناختن آثار پوچدر برقراری ارتباط را که مؤلفه

وگوهای معمولی در کنار گفت کارگیری تکرار و سکوتها و رمان مذکور، بهنامهنمایش

کشیدن درماندگی، افسردگی و تصویر کند و سعی در بهنمایی را به خواننده القا میپوچ

همچنین با استفاده از شود. ها دارد که درنهایت به پوچی ختم میشخصیت سرگشتگی

اعتمادی کنند و شک و بیرا که در دل دارند، پنهان میها هراسی سکوت، شخصیت

پی نیز که درهای پیدهند. مکثنمایی است، نشان میخود را که عنصر الینفک پوچ

شده، سکوت موجب در آثار بررسی  کند.نماست، تردید را بیان میمؤلفۀ اصلی آثار پوچ

. انزوا و تنهایی عنصر اساسی گرددشود. سکوت به انزوا منتهی میفاصله و بیگانگی می

کند. ها را زیاد میآن نماست که افراد را از هم بیگانه و فاصلۀ میاندر تئاتر پوچ

گیری و درنهایت به پوچی گیری به گسست ارتباط و گسست ارتباط به گوشهفاصله

نما از طریق سکوت با الگوی انجامد. نمایاندن برقرار نشدن ارتباط در آثار پوچمی
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رو در این مقاله با مقایسۀ الگوی سکوت منطبق نیست. از این  (2008) سکوت افرات

نما سکوت شود که در آثار پوچبلیغ افرات و الگوی ارتباطی یاکوبسن پیشنهاد می

جای سکوت ترغیبی و جای سکوت عاطفی، سکوت غیرترغیبی بهضدعاطفی به

های زبانی نابراین نمودار نقشجای سکوت همدلی جایگزین شود. بسکوت سرکوبی به

 گردد. صورت نمودار پیشنهادی زیر تعدیل مییاکوبسن به

 موضوع یا بافت )نقش ارجاعی(

| 
 گوینده )نقش ضدعاطفی(   ̶ پیام )نقش شعری(   ̶ شنونده )نقش غیرترغیبی( 

| 
 تماس )نقش سرکوبی(

| 
 رمز )نقش فرازبانی(

 نماچآثار پو های زبانی سکوت در. نقش2شکل 

 هانوشتپی
1. Endgame 

2. Airo frio (Cold air) 

3. The room 

4. Waiting for Godot 

5. Blind owl 

6. Silence 

7. ephratt 

8. Emotive silence 

9. Anti-emotive silence 

10. Hamm 

11. Estragon 

12. Vladimir 

13. Angel 

14. Luz Marina 

15. Pozzo 

16. Riley 

17. Oscar 
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18. Conative Silence 

19. Non-conative Silence 

20. Sanders 

21. Beba 

22. Referential Silence 

23. Poetic Silence 

24. Phatic Silence 

25. Suppressive Silence 
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