پژوهشهایانسانشناسیایران

دوره،۰۱شمارهپیاپی۰1
بهاروتابستان،۰۹11صص۰81 -6۱2

مطالعة انسانشناختی الگوهای فرهنگی ترس از سخنرانی در بافت
فرهنگی ایرانی ،با تکیه بر روایتها و اسناد
1

پروینقاسمی 
تاریخدریافت۰0۱۱/6/۰2
تاریخپذیرش۰0۱۱/0/8

چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی این پرسش بوده است که چرا عدهای از ما با انواع شیوهها از
میکنیم.الگوهایفرهنگیدرتشدیدهراسوترسازسخنرانینقش
سخنرانیدربرابرجمعیپرهیز 
دارند .با استفاده از رویکردهای نظری مکتب فرهنگ و شخصیت و همچنین شیوة مطالعة اسنادی
المثلها،گفتارهایرایجوپرکاربرد،بهانواعالگوهایفرهنگیگریزاز
ادبیاتایرانشاملاشعار،ضرب 

سخنرانی پرداختهایم .مکتب فرهنگ و شخصیت در حوزة انسانشناسی روانشناختی ،با تکیه بر
پردازد.شناختاینویژگیهایعام


هایغالبمی

هایفرهنگیعامجامعهبهشناختشخصیت

ویژگی
کمکمطالعاتمیدانییااسنادیانجاممیشود.درادبیاتکهنکهدرزندگیروزمرةکنونی


فرهنگیبه
کنند،توصیهبهسخنرانیگریزییاترسازسخنگفتندرجمعبسیار


فعالایفاینقشمی
مابهصورت

دیده میشود .برحسب تحلیل محتوای کیفی اطالعات این پژوهش ،انتقال این ترس به سه شیوة
رخمیدهد.

والوهیتبخشیبه«متنمکتوب»

،الوهیتبخشیبه«کنش»

الوهیتبخشیبه«سکوت»

المثلها بهصورت عام و همچنین کاربرد شیوههای
فراوانی توصیه به سخننگفتن در ادبیات و ضرب 
متعدد درونیکردن این نهی از سخنگفتن در زندگی روزمره ،شائبة شفاهیبودن ما ایرانیان را در
دیدگاه مردمشناسان ایرانی با تردید مواجه میکند .فرهنگ شفاهی مبتنی بر سخنگفتن است؛
گفتنوتوصیهبهسکوتبهشیوههایمختلف


ماندن،نهیازسخن

کهاشاراتبسیاریبهساکت
درحال 
ی
وجوددارد .
واژههای کلیدی :الگوهایفرهنگی،ترسازسخنرانی،سکوت،فرهنگشفاهی،کنش،مذمتسخن،
نوشتن .



۰

دکترایانسانشناسیدانشگاهتهران؛parvingh90@gmail.com





هایانسانشناسیایران،دوره،۰۱شمارهپیاپی،۰1بهاروتابستان۰۹11


پژوهش
۰82

مقدمه و بیان مسئله

1

آیابرایانجامسخنرانیفیالبداهه(بدونآمادگیقبلی)یاحتیسخنرانیکهازقبلبارهاآنرا

ایم،تمایلداریم؟برقعینویسندهوپژوهشگرایرانی،درکتابپنججلدیسخنوران


تمرینکرده
شاعروادیبرابهعنوانسخنوراننامیمعرفیکردهاست 6۱.تن

نامیمعاصر( 2۰1،)۰۹3۹
د.برایجمعیتدههامیلیونیازمردانو

ازسخنوراننامی،زنو 111تنازآنانمردهستن
زناندردورةصدسالةاخیر،اینتعدادسخنورانقابلتوجهنیست.اینرقمحتیکمترازاین

هممیتواندباشد؛البتهوقتیبهسخنرانیصرفنهدرقالبشاعریونویسندگیمتنادبی،

بلکهبهعنوانانجامعملسخنرانیدرمقابلجماعتکوچکوبزرگپرداختهشود.تمامافرادی

که برقعی در کتابش نام برده است قدرت سخنرانی در مقابل جماعت کوچک یا بزرگ را
هاازآنروبودهکهایشاندرشعرسرایی،نویسندگیوبیان


اندواطالقسخنوربهآن

نداشته
دگانهای نیاز دارد که
ظرایف زبانی در گفتار و زبان سرآمد هستند .سخنرانی مهارتهای چن 
هارانداشتهباشند؛ازاینروبسیاریازافراد


گاهیسخنوراننامیهمممکناستاینمهارت
هایشاعری،نویسندگیوسخنوری،بهدنبالتقویتتوانوبنیةخود


نظرازنبودمهارت

صرف
در سخنرانی هستند .یکی از روشهای بهبود توان سخنرانی ،شرکت در دورههای آموزشی
سخنرانیدر مراکزآموزشفنبیاندر شهرهای بزرگایران ،مانندشیراز،اصفهان،تهرانو
برده،بهمتقاضیاننحوةانجامسخنرانیراآموزشمیدهند.


کرجاست.دراینشهرها،مراکزنام
تنهادرشهرکرج،واقعدر61کیلومتریپایتختایران،یکیازآموزشگاههایفعالدرآموزش
سخنرانی،طیهشتسالفعالیت،بیشاز 6۱۱دورةآموزشفنبیانوسخنوریبرگزارشده
داوطلبیادگیریسخنرانیشرکتمیکنند.مصاحبهبا

استکهبهطورمتوسطدرهردوره۰۱

هاودههاتنخارجازاینمجموعةآموزشینشاندادهاستکهترساز


سیداوطلبایندوره
نگفتنترسیعمومیاست کهبادرجههاییاز کمتازیادآنرادردرونخوداحساس
سخ 
میکنیم .مصاحبهشوندگان بیان کردهاند که سخنگفتن در مقابل جمع برای آنها همراه با

ترسواضطراباست.پرسشاساسیاینمتنایناستکهریشههایفرهنگیاینترسکدام

است؟ 
در اینجا این مسئله ،از منظر فرهنگی و در فرهنگ واکاوی شده است .در زمینة ترس از
سخنگفتندر جمعبهمثابة امرفرهنگیدرمقایسهبارویکردهایروانشناختی،کمترمطالعة

 ۰اینمقالهطیارسالسهالیچهارنسخهبهاستادبزرگوارم،جنابآقایدکتریحییمدرسیویرایشوبازبینی
هاافتخاردانشجوییایشانراداشته ودارم.مراحلبازبینیمقالةپیشرو،کالسدرسدیگری


شدهاست.سال
ناخالقدانشگاهیرابیشازپیشازایشان

برایمنبودکهدرآندقتوظرافتهاینگارش،صبوری،وهمچنی
آموختم.سایهاشمستدامباد.


مطالعهانسانشناختیالگوهایفرهنگیترسازسخنرانیدربافت ۰83...


هایتجویزیوآسیبشناسانةبسیاری


طورمعمول،مطالعه

مندوعلمیانجامشدهاست.به

روش
ندترسازسخنگفتندرجمع،تنهاریشهدرروانشناسیدارد

هستندکهبهمانشانمیده
(برای مطالعة بیشتر نک :یان۰۹1۱ ،؛ فرانس مولر ۰۹16 ،در حوزة روانشناسی سخنرانی) .با
توجه به این تأکید روانشناختی بر ترس از سخنگفتن در جمع ،بناست در این تحقیق و با
داختهشودکهآیاالگویفرهنگیخاصیبرایسخنگفتن

استفادهازاینرویکردنظریبهاینپر
کهویژگیهایغالبوعامفرهنگیحاکمهمدرتربیتاعضای


درمقابلجمعوجوددارد؟درحالی
جامعهمؤثرهستند.بخشیازدالیلاینکهتعدادیازاعضایجامعهایسخنوروسخنرانخوبی
شوندوعدهایقادربهانجامسخنرانینیستند،درفرهنگآنجامعهنهفتهاست .


می

پیشینة پژوهش
دربارة موضوع ترس از سخنرانی ،ادبیات موضوعی و مفهومی تحقیق در پژوهشهای کمی و
هایوسیعیدرعلومارتباطاتبازیرشاخههای


کیفیمطالعهشدند.درتحقیقاتکمی،پژوهش
روانشناسی انجام شده است ،اما در مطالعات کیفی ،کمتر تحقیقی با
روانشناسی و زیست 

گفتنوسخنرانیدرجمعیافتشد.بنابهاهمیتفرهنگبهعنواننقطة


موضوعترسازسخن
اتکایایننوشتاردرشکلگیریرفتارفرد،موضوعازمنظرنظریدرارتباطباتأثیرفرهنگبر

هارامیتواندرمکتبفرهنگوشخصیت


رفتارهایفردذکرشدهاست.بخشیازایننظریه
یافت.مفهومشخصیتپایه ۰یاالگویفرهنگیدرمکتب فرهنگو شخصیتاهمیتاساسی
دارد.شخصیتپایه،معرفونمایندةفرهنگجامعهاست.دربیشترمواردهنگامورودبهشهر،
کشور یا روستا ،شخصیت پایه ،مبنای برخورد تازهواردها و حتی اهالی آن شهر با خودشان
شود.اینرویکردارتباطمیانشخصیتوفرهنگرابرجستهوبرایتحلیلتنوعشخصیتها


می
دلیلقابلیتتوضیحتنوعانواعشخصیتها،


درفرهنگزمینةمناسبیفراهمکرد.ایننظریهبه
درونفرهنگمشخصومعینی،موجبتقویتنظریةشخصیتپایهشد.
نکتة اساسی در مکتب فرهنگ و شخصیت ،نقش خانواده و آموزش در شکلدادن به
شخصیتپایه،الگویانمونةفرهنگیاست.دالیلبسیاریدرشکلدادنبهاینشخصیتوجود

دارد،امااینکهاینشخصیتهاحاصلآموزشغیررسمیخانوادهیاآموزشرسمیدرنهادهای

دانستهمیشود.دراینمکتبفکری،

آموزشیوآموزشهایمذهبیباشد،دراینمکتبمردود

شخصیتپایهدرساختایننهادهایآموزشیتأثیرگذاراستوایننهادها،متأثرازشخصیت
هاتأثیراتیمیگذارند.


پایهدرجامعههستندوبهتناسبتأثیرپذیریازاینشخصیت،برآن

Basic Personality
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۰88

کاردینر ۰دربارة شخصیت پایه مینویسد :نوعی مخرج مشترک از جامعه ،که خود را در
کندوبرآوردیازفرهنگآنجامعهرانشانمیدهدوبراساس


شخصیتمیانگینمنعکسمی
نیازهایی بهوجود میآید که در رابطة میان انسان و محیط او ایجاد میشود .هر محیطی
کند،شخصیتپایهرانبایدحاصلنهادهادانست.مجموعهای

شخصیتخاصخودراایجادمی
بندیها ،فرهنگ جامعه را میسازند که بهدلیل خاصبودن نهادهای
از نهادها در قالب پیکره 
درونآن،بهشخصیتپایهحیاتمیدهد(فکوهیبهنقلازکاردینر .)6۱2:۰۹8۰،

مسئلهای از جنس فرهنگ و نهتنها

در این راستا «ترس از سخنگفتن در جمع» 
روانشناسی یا حتی زبانشناسی است .یکی از شیوههای تشخیص نمونة فرهنگی هریک از

شخصیتهایغالبدراجتماع،بازنماییآنمفاهیموالگوهادرادبیاتوزبانمحاورةحاکمدر

هایاسطورهایاست.اینمواردبرزندگیواقعی


ها،روزنامهوروایت
زندگیروزمره،ضربالمث 
ل

اجتماعمدنظرداللتداردومنشأشناختنمونةفرهنگیوهمچنینزندگیجاریوساری
مردمانآناجتماعاست؛براینمونهدریونانباستان«،هرمس»بهخدایسخنوریمعروف
هاومؤسسههایآموزشزباندرایرانبهایننام،از

است.دلیلنامگذاریبرخیازانتشارا 
تی

دوستیناشیمیشود.الگویسخنوریدرجوامعمختلف


شهرتاینخدابهسخنوریوعلم
متفاوت است .هر جامعهای الگوی فرهنگی سخنور یا غیرسخنور خاصی را به اعضای خود
گیریهای عمومی و
معرفی میکند« .شخصیت فرهنگی در هر جامعهای متناسب با جهت 
انتخابهای فرهنگی اعضای جامعه به وجود میآید .آنها بازتابی از فرهنگ غالب هستند»

).هرجامعهایتعدادمشخصیالگویفرهنگیبرای

(فکوهیبهنقلازبندیکت6۱0:۰۹8۰،
اعضایخوددارد.فراوانیالگوهایفرهنگیانسجامدرونیراازبینمیبردوافرادسردرگمو

شوند.تنوعشخصیتهایفرهنگیتنهادرصورتیکهمکملومقومیکدیگرباشند،


حیرانمی
موجب انسجام میشوند .شخصیت و الگوهای فرهنگی به دو دستة الگوهای فرهنگی خاص،
الگوهای فرهنگی عام تقسیم میشوند .دامنة گستردگی آنها میان اعضا ،موجب این
شود.همةافرادجامعهنمیتوانندمطابقباالگوهایفرهنگیخاصرفتارکنند.


بندیمی

تقسیم
فرددرامرسخنگفتندرجمعاستکهمنجر


توانگفتالگوهایفرهنگیخاصومنحصربه

می
به ظهور سخنوران سخنران بزرگ تاریخ میشود و در راستای حفظ خاصبودگی این الگو،
خنوریدرمیانعامةمردمرایجمیشود.مذمتسخن،حرف

اشکالعدممشروعیتبخشیبهس

دادنافرادبهآنمیشود.دراینمقالهکوشششده


وزبانازایناشکالاستوموجبسوق
استتابهشیوههاینفیسخنوریبرایعامةمردموچگونگیحفظاینالگویفرهنگیخاص

برایعدهایمعدود،پرداختهشود .

Kardiner

1

مطالعهانسانشناختیالگوهایفرهنگیترسازسخنرانیدربافت ۰81...


پرسشهای پژوهش
هایزیربرایواکاویعمیقترعرصةسخنهستند :


برایاینمهمپرسش
 سازوکارهایفرهنگیآموزشترسازسخنرانیدرادبیاتایرانیکداماست؟ وضعیتسخنگفتندرجمعدرفرهنگشفاهیایرانیچگونهاست؟ 

گفتندرجمعدرمقابلکدامکارکردهایاجتماعیقرارمیگیرد؟


ترسازسخن
پاسخ به این پرسشها و این موضوع مهم ،اما مغفولمانده در ادبیات پژوهشی حوزة
شناسیبرایرسیدنبهاهدافیتحقیقوبررسیمیشوند.اولینهدفداللتبرنقشو


انسان
اهمیتنگاهانسانشناختیدرپرداختنبهسخنرانیاست.ترسازسخنرانی،بهوجودالگوی

گیریاینالگوهارانشانمیدهد.فهم


گردد.اینتحقیقچگونگیشکل

فرهنگیمشخصیبازمی
آنها در بازنگری آموزش سخن و سخنپردازی دربارة ابعاد مختلف فرهنگ ایرانی قابلتأمل

شودبااستفادهازرویکردکیفیوروشهایمختصآن،شناختیاز


هستند.اینمهمسببمی
ازمنظرانسانشناختیداشتهباشیم.عملکردمابرمبنای

الگوهایترسازسخنگفتندرجمع

شناختغنیفرهنگیاینحوزهدرتعییناهدافبلندمدتمؤثرخواهدبود.تقویتسخنگفتن

درجمعمیتوانددربروزوظهوراستعدادهایفردینقشمهمیداشتهباشد.


روش پژوهش
.روشاستفادهشدهدراینپژوهش،ترکیبیاز

مطالعةحاضردرزمرةپژوهشهایکیفیقراردارد

6
۰
دوروشتحلیلمحتوایکیفیجهتدار وتحلیلمحتوایکیفیتلخیصی است.برایتحلیل

محتوایکیفی،سهروشتحلیلمحتوایکیفیعُرفی،جهتداروتلخیصیوجودداردکههرکدام
بهتفاوتهایآنهااشارهشدهاست .

ایمتفاوتانجاممیشودکهدرجدول۰


بهشیوه
جدول  .1انواع کدگذاری در سه رویکرد تحلیل محتوای کیفی
نوع تحلیل
محتوا

آغاز
تحقیق

زمان تشخیص کُدها یا کلمات کلیدی

منبع استخراج کُدها

کُدهاهمزمانباتحلیلدادهمعین
تحلیلمحتوای
مشاهده
میشوند.

عرفی
یافتههایتحقیق
زمانباتحلیلدادههاویاقبل کُدهاازتئورییا 

کُدهاهم
تحلیلمحتوای
نظریه
مشتقمیشوند

ازآنمشخصمیشوند

جهتدار

کلماتکلیدیقبلودرضمنتحلیل کلماتکلیدیبراساسعالقةمحقق
کلمات
تحلیلمحتوای
یاادبیاتتحقیقبهدستمیآیند

هاتعریفمیشوند


داده
کلیدی
تلخیصی
منبع :ایمان و نوشادی1931 ،
هامشتقمیشوند.

کُدهاازداده

. Directed Content Analysis
. Summative Content Analysis

1
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۰1۱

دراینشیوه،محتواهایکاربردیدرزندگیروزمرةامروزی،ادبیاتمفهومیوموضوعی
که در باال آمده است ،بهعنوان راهنمای تحلیل دادهها استفاده شدهاند .همچنین محتواهای
استخراجشده از منابع مکتوب براساس کلیدواژههای مشخصی هنگام پژوهش بهکار گرفته

هابایکدیگربینمحتواهایتعیینشده


سازیداده

اعتباربخشیوهمچنینهم
شدند.درراستای
هایوابستهودیدگاههایناظرانتخصصیاستفاده


کنندگانتحقیقازنظریه

وروایتمشارکت
شد.روشپژوهشدرتحلیلمحتویکیفیجهتداروتلخیصیمتناسبباموضوعتحقیق،نگاه

۰
ختلفیدارند(برایمطالعهبیشترنک:شییِیوشانون6۱۱1 ،؛

محققونوعتحلیلمراحلم
مایرینگ6۱۱1،6۱۱۱6،؛عصارودی،حشمتینبویوآرمات.)6۱۰8،بنابهموضوعخاصاین
شده،مراحلروشتحلیلمحتوایبهکارگرفتهدراین


پیشگرفته

هاوروشدر

تحقیق،نوعداده
تحقیقبهترتیبشاملمراحلزیراست :
 تعیینپرسشتحقیقوزمینةنظریکهدرتحقیقاتخاذشدهاست . خواندنمتونمرتبطباموضوعتحقیقازمنظرتاریخیومراجعهبهمیدانتعیینواحدتحلیل:جستوجومبتنیبرکلیدواژةاصلیدرهمةمتون(دیوانشعرای

 هاوکاربردهایمتداولدربارةسخنگفتندرزندگیامروزی)کههمان

نامیایران،ضرب 
المثل

گفتن،صحبتکردن،سخنرانیوسخنوری بود،انجامشد.درتعییناینکهکدامیندیوان


سخن
شعرازکدامشاعربررسیشد،انتخابمبتنیبرکاربرداشعاردرزندگیروزمرهبود؛برایمثال
درمراجعهبهامثالوحکم(دهخدا)۰۹۹1،کاربردمباحثومضامینیدیدهشدکهامروزه
افراد در زندگی روزمره استفاده میکنند .دربارة اشعار منتخب از دیگر شاعران نیز به همین
گفتندرمصاحبههاوتجربة


هابراساسگردآوریمضامینمرتبطبانهیسخن

ترتیب،انتخاب
زیسته بوده است .به عبارت دیگر میدان این تحقیق ،ادبیات زنده و کاربردی نهیکنندة
سخنگفتن در زندگی روزمرة ما هستند .مضامین مختلف در موضوع تحقیق و همچنین

کنندگان،واحدهایتحلیلاینتحقیقراتشکیلدادهاند.


هایمختلفمشارکت

روایت
 اختصاصکُدبههرکدامازمضامینگردآوریشدهدرمرحلةاولطبقهبندیکُدهاوتشکیلشبکهایاززیرمقوالتدربارةعنصرمرکزی

تحقیق ،مبتنی بر اهمیت و ارتباط با پرسش و نظریة برگزیدهشده در تحقیق و در
)درتایوانوشانونازگروهنظامهایسالمت

):شییِیازدانشگاهملیکوموی(Quemoy

Hsieh & Shannon) ۰
وپرستاریرفتارزیستیدانشگاهسیاتل.
انجمنروانشناسیدانشگاهکالگِنفورت()Klagenfurtدراتریش 

 (Mayring. F.) 6از

مطالعهانسانشناختیالگوهایفرهنگیترسازسخنرانیدربافت ۰1۰...


مرحلةبعداستخراجمقوالتاصلیتحقیقاعمازشیوههایمختلفبیانشاملسکوت،

حرفزدن،نوشتنوکارانجامشد.

هابانظریهوپرسشهای


سازیآن

تحلیلوتفسیرزیرمقوالتومقوالتمبتنیبرهم
پژوهشبرایاستخراجالگوهایفرهنگی:تحلیلوتفسیراینکُدهامبتنیبرنظریههاو
شکافهایی بوده است که در نظریه به مسئلة تحقیق وجود داشته است .یکی از

بودنشیوههایانتقالصفتفرهنگیمشخصدر


هاینظریاینپژوهش،مبهم

شکاف
دستآمده از روند مطالعات میدانی ،به
جامعه است .اینجا ضمن تحلیل اطالعات به 
وجوددرنظریههایمکتبفرهنگوشخصیتنیزپاسخدادهشد.

شکافنظریم
انسانشناس معتقد است که «تحلیل ،تالشی برای جستوجوی الگوهای
اسپرادلی  ۰
ندهی از چیزها ،معنابخشی توسط مردم به
فرهنگی است .فرهنگ چیزی نیست ،مگر سازما 
اشیا ،مکانها و فعالیتها» (اسپرادلی .)82-81 :۰۹8۱ ،ادبیات و استخراج مقوالت در این
پژوهش این امکان را میدهد تا با استفاده از مقولهبندی و یافتن اجزای هر مقوله ،درک
فرهنگیازنظراتاعضایجامعهبهموضوعاساسیسخنگفتندرجمعوسخنرانیمیسرشود

والگوهایفرهنگیاستخراجشوند.تعددوتکثرمفاهیم،بهشکلگیریالگوهایفرهنگیخاص

هایمتناسببااینالگوهامنجرمیشود.


خودوکنش

توصیف میدان پژوهش
شیوةزندگی،ادبیاتواسنادمکتوبدرهرفرهنگی،ذائقه،منشوویژگیهایخاصاعضای


آن فرهنگ را بیان میکنند .هرکدام از این موارد میتوانند ابزارهای مناسبی برای شناخت
هایتربیتمابهعنوانسخنراندردسترسقراردهد.ادبیاتدر


عمیقفرهنگیجامعهوشیوه
ایمانندمنبعمهمی،بهصورتغیرمستقیم،درکنارمشاهداتمستقیمافرادوزندگی


هرجامعه
هایعمیقفرهنگیوجهانبینیمستتردرذهنوزباناعضایجامعهراآشکار


ها،مؤلفه

آن
کند.ازاینرهگذر،عالوهبراینکهادبیاتازمنظرشناختجایگاهسخنگفتندرجمع،در


می
ایرانیواکاویشدهاست،شعر،ضربالمثلوحکایاترایجوکاربردیدرزندگی

اندیشةانسان
روزمرهنیزبررسیشدهاست .
درتجربهزیستهنگارندهدربارةمذمتسخن،درروندپژوهشاینتحقیق،موواردبسویاری


توصیهبهسکوتدیدهشدکهبهدوموردازآنهااینجااشارهشدهاسوت.موورداولخوانم0۱
سالهایباتجربههایبسیاردرزندگیشخصیاشبودکوهبوهتوصویةفیلسووفسوخنورموورد
عالقهاش،کوششمیکردسکوتراسرلوحةزندگیخودشکند.سخناناینفیلسوفسوخنور
Spradley

1
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پژوهش
۰16

همهمحافلسخنراپرکردهاست.آقایفیلسوفسخنوراستوسویارسوخنمویگویودودر
روندنقضکنندهاینیزتوصیهبهسکوتبهمثابةیکویازویژگویهوایبزرگوان،نقطوةمرکوزی
سخنانشاست.تناقضتوصیهبهسکوتازسخنورانسخندانسخنگو،قابلتأمولاسوت.پیورو
توصیهاینفیلسوفسخنور،اینخانمآرزوداشتبتواندسکوتکند«:ازخدامویخووامبتوونم
دونی،منخیلیحرفمیزنم!»تابهفهمشیوةمتفاوتیاززنودگینائولشوود.

سکوتکنم.می
مربوطسالهایاستکهبسیاربهاینعبارتمعتقودبوودکوهکومگوویو

مورددومبهمرد06
گزیدهگویچوندُر!یکیازتصاویرموردعالقةاوتصویرذیلبوود.ایونتصوویر،زموانزیوادی
معرفویدرشبکةمجازیبود .

ویربدینگونهاست«:کسیکهعقلشزیادباشهآمپرعقلوشرویFکوه

تفسیراوازاینتص
مخففFullبهمعنیپروزیادهستوآمپردهانشرویعالمتEکههمونEmptyیاخوالی
یاکمهستوامیسهوکمترحرفمیزنه!» 

اینمردکمحرفبودوبارهادرمصاحبهاشاشارهمیکردکوهحورفزدنهمیشوهخرابوی
بهبارمیآورد.توصیهبهسکوتوکمحرفیبهشیوههایمختلفومداومدرزنودگیروزمورهبور
فردتحمیلمیشود.ضربالمثل ها،آثارادبویاعومازشوعرونکواتنغوز،ادبیواتمحواورهایو
مذمتسخنبهمثابةحرف»هسوتندوبورانسوان

ایازشیوههای«


وتاهرایجمحاوره
جملههایک
تحمیلمیشوند.درکودکیاینجمالتطعنهآمیزرابسیارشنیدهایمکهدربارةحرافانبهکوار

مطالعهانسانشناختیالگوهایفرهنگیترسازسخنرانیدربافت ۰1۹...


میرود:زبانسرخ،سرِسبزمیدهدبرباد!،۰خروسبیمحلبوودن،6کلوةگنجشوک،خوورده!،۹
رودهدرازیکردن،آسمونریسمونبههمبافتن.عالوهبراینها،برایدرکوفهمذهنکودکانة
کودکاندردورانیکهکمتراینبریدهضربالمثلهابرایکودکانکاربردیوقابلفهماست،بنا
بهمشاهداتتحقیقازتمثیلدوگوشویکزباندرراسوتاینشواندادناولویوتسوکوتدر
برابرسخناستفادهمیشود«:خدادوگوشدادهویکزبان،پسمیبایستدوبرابرآنچهحرف
میزنیگوشکنی» .

همةمابااینمثلهاومتلهادرزندگیخودآشناهستیم.دردورانتحصیلنیزبوهمودد
درسهایادبیاتفارسیبهعنواندرساصلیمدارس،نمونههایبسیاریاز«مذمتسوخن»را
خوانده،شنیدهوآموختهایم.برایتلقینمؤثراینتوصیهها،معموالًآنهادرقالبجمالتنغزی
ازبزرگانادبایرانآوردهمیشد.سعدیبهعنواناستادسوخن،مولوویعوارفبوزرگایرانوی،
صائبتبریزیازجملةاینبزرگانبودندکهبسیارمارابهسوکوتدعووتکوردهانود.درکتواب

دیوانموضوعیشعرفارسیوطبقهبندیشعرفارسیازنظرمضامیندینی،عرفوانی،اخالقوی،
ملی،سیاسیواجتماعی(خاتمی)۰۹16،اشعارباموضوعسکوتازشعرایبزرگایرانویمثول
جامی(818-8۰3ق)،حافظ(316-363ق)،عطار(28۰-10۱ق)،نظوامیگنجووی(-161
2۰2ق)،سعدی(21۱-2۱2ق)،فردوسی(0۰2-۹61ق)،مولوی(236-2۱0ق)وغیرهیکوی
ازموضوعاتمهمهستند.اشعارمربوطبهعشق،عاشقیومعشوقسهجلدازایندیووانرابوه
خوداختصاصدادهاند.درمقایسهبادومضمونسکوتوعشق،هیچبخشمجزایویبواعنووان
گفتندرایندیوانموضوعیدیدهنمیشود.ازهشتبابدرگلستان،بابچهارم

سخنوسخن
درفوایدخاموشیوبابهشتمدرآدابصحبتاست؛درحوالیکوهبیشوتراشوعاربوابهشوتم
برخالفعنوانش،توصیهبهخاموشیاست(سعدی.)۰۹8۰،بهقسمتهاییازبیتهایقصویدة
باتأکیدبرفعلسخنگفتن،آواز،سکوت،گفتن،زبانودهانتوجهکنید :

شمارة3
زباندرکشایمردبسیاردان/کهفرداقلمنیستبربیزبان 

صدفوارگوهرشناسانراز/دهانجزبهلؤلؤنکردندباز 
 
فروانسخنباشدآگندهگوش/نصیحتنگیردمگردرخموش 

المثلهایپارسیبهمعنی«بهوشباشکهسردر
درجلددومکتابامثالوحکم،نویسندهآنرادرقالبضرب 

۰
سرزباننکنی»(دهخدا.)81۹:۰۹2۹،
درجلددومکتابامثالوحکماینمثلبهمعنایکسیاستکهگفتاروکردارنهبهجایخویشآورد(همان:

6
 .)3۹3
مغزگنجشکمیخورد»،درمعنایبسی

۹درجلدچهارمکتابامثالوحکماینمثلمعروفدرزبانفارسیبا«
درازمیگوید(همان)۰3۰1:آمدهاست.


هایانسانشناسیایران،دوره،۰۱شمارهپیاپی،۰1بهاروتابستان۰۹11


پژوهش
۰10

کمالاستدرنفسانسانسخن/توخودرابهگفتارناقصمکن 
کمآوازهرگزنبینیخجل/جویمشکبهترکهیکتودهگل 

حذرکنزناداندهمردهگوی/چودانایکیگویوپروردهگوی 

ست/کهبیندکهشمعاززبانسوختهست(سعدی .)۰0۹:۰۹20،


ازآنمرددانادهاندوخته
الدینرومینیزدربارةمزیتهایسکوت،اشعاربسیاریسرودهاست :


موالناجالل
نکتهایکانجستناگهاززبان/همچوتیریدانکهجَستازآسمان 
« 
 چونگذشتازسر،جهانیراگرفت/گرجهوانویورانکنود،نبوودشوگفت»(مولووی،
 .)31:۰۹80
مثابةدورشدنازمقصودومقصدتعبیرمیکند :


راندنرابه

تبریزی،سخن

مولویدرکلیاتشمس
توسخنمیگوییازمقصددورمیمانی/ودورترمیرانویازخوودمقصوودرا/هنووزموارا
اهلیتگفتنیست/کاشکیاهلیتشنودنبودی 
بازدرجایدیگریازهمینکتاب«،گفتنجوانکنودناسوتوشونیدنجوانپروریودن»
(شمس،دفتراول .)601:
درتجربههایزندگیما،آموزشمذمتسوخنبوهصوورتمسوتقیموغیرمسوتقیمصوورت
میگیرد.ادبیاتمحاورهدرتحقیرسخنبهمثابةحرف،دراینزمینهنقشمهمیایفامویکنود.
اصطالحاتیمانند«شومنشدن»یا«شووومنشدن»۰و«ژورنالیسوتیشودن»بویشازگذشوته
استفادهمیشوند.ارجاعبهیکیازمشاهدههایحیناینپژوهش،تردیددراهمیوتسوخنرانی
دردنیایدانشگاهیانرانشانمیدهد :

«دریکیازکالسهایدورةدکتری،استاددرسمربوط،درارتباطباموضووعاتدرسآن
جلسهگذریهمبرسخنرانیهایشکهدرهمانروزهاانجامدادهبودکرد،ازاوپرسیدم:استاد،
سخنرانیکردنخوبه؟استادکهبهنظرمیرسیداندکیازاینکهاعتورافکنودسوخنرانیخووب
استمرددبود،گفت:منزیادمثلبقیهسخنرانینمیکنممثلدکتر...کههمهجواسوخنرانی
میکنه.منهیچوقتتلویزیوننمیرم.دیدیدمنتلویزیونبرم؟کالًوسرجمعدرسالشاید1
تا2سخنرانیانجامبدمهمین! 
هایشقابلتوجهبود،گفوت:بوهنظورموندر


بالفاصلهیکیازدانشجویانکهآمارسخنرانی

ایرانسخنرانیخوبه،جوابمیده!»

سخنگفتن و سخنوری در کنار کنشورزی دو جزء همبستة انسانی هستند .گاهی
 
ورزیوامیداردو گاه کنشورزیاورا بهسخنوریترغیبمیکند.

سخنوری فردرا بهکنش
Show-man & show-woman

1
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نفسه،کردارورفتاراجتماعیاست.جملههاییمانند«حرف،بادهواست»،ناقض


سخنوریفی
سخنگفتن و حرفزدن بهمثابة کنش انسانی است .در زندگی روزمرة کنونی سخن بهمثابة

گرددوکارکردن،اقداموعملبرسخنگفتناولویتدارند.


حرف،نوعیکنشوعملتلقینمی
المثلهابسیاروجوددارند«:دوصدگفتهچون
هایایننکتهبازهمدرادبیاتوضرب 


مصداق
۰
نیمکردارنیست» 
سعدینیزدرهمینرابطهچنینسرودهاست :
ایهاالناسجهانجایتنآسانینیست/مرددانا،بهجهانداشتنارزانینیست 

«
ببریمالمسلمانوچومالتببرند/بانگوفریادبرآریکهمسلمانینیست! 
سعدیاگرچهسخندانومصالحگویی/بهعملکاربرآیدبوهسوخندانینیسوت»(سوعدی،
 .)103-102:۰۹81
نوشتهنیزدرروابطوتعامالتانسانیاهمیتدارد.ازگذشتهتاامروزوبهویژهزمانی


نقش
که بیشتر جمعیت ایرانیان خواندن و نوشتن را آموختهاند ،نوشتار ،جایگاهی ارزشمندی در
قیاس با سخنوسخنرانیدرجامعهدارد.یکبرگ نوشتار،در مقایسه باساعتهاحرفاز
چنان اعتبار و ارزشی برخوردار است که این دو از قیاس با یکدیگر فارغ میشوند .اسناد
بهجامانده از تاریخ با توشیح ،توقیع ،مُهر و سَجعهایی که بر آن زده شده است ،شاهدی بر

اهمیتنوشتهدربرابرحرفاست.دردنیایامروزاینموضوعبیشازپیشبرجستهشدهاست 


یافتههای پژوهش
مذمت سخن در برابر تکریم سخن ،حجم عظیمی از کنشهای زندگی روزمره فرد را شکل
روایتهایبسیاری

هایزندگیدربسترفرهنگیایران ،


هایمانطیسال

دهد.بامرورآموزه

می
را برای توصیه به سخننگفتن یا اندکگفتن ،بیش از آموزههایی که توصیه به سخنگفتن
کنندبهیادخواهیمآورد.دربافتفرهنگیایران،اعتقاداتونگرشهایایرانیوتلقیاز


می
سخنبهمثابةحرف،سخندرمقابلسکوت،سخندربرابرکنشوهمچنینسخندربرابر

هایمتفاوتیدرفرهنگشکلمیگیردکهدرادامهاشارهشدهاست .


نوشتن،موقعیت
مذمت سخن در برابر الوهیتبخشی سکوت
برایاعضایجامعه،سخنانوتوصیههایادبوا،فضوالودانشومندانارجوقورببسویاریدارد.
آموزههایآنهادرجامعهبهوفوریافتمیشودوگریزیازآننیست.اینپرسشمطور اسوت
علیاکیردهخدا،پژوهشگرایرانیدرصفحة 0۹۹جلداولوصفحة 8۹1جلددومازکتابششجلدیامثالو
 ۰
حکم،اینجملةرایجدرزبانوفرهنگپارسیرابهفرودسینسبتدادهاست.
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کهاینحجمازتوصیهبهسکوتازکجاسربرمیآورند؟اگرمادرفرهنگخودمردیوامردانوی
بهناماستادمسلمسخنداشتیم،چرابایودسوخنموذمتشوود؟چورابایودبخوشبزرگویاز
توصیه هایمهمدربارةمذمتسخنتوسوطاسوتادانسوخنبوهدیگورانگفتوهشوود؟موتنو
توصیهایکهمعناییدالبور«سوخنبگوو!» پیراموونمواوجوودنودارد،اگورهومیافوتشوود،
زدن،پسازچندیدیدهنمیشود


قدربسیارهستندکهتوصیهبهحرف

هایبهسکوتآن
توصیه
وبهاینترتیبهموارهسکوتازالوهیتیکهبهآنارزانیداشته،برخورداراست .
دربارة سکوت دو دیدگاه کلی وجود دارد؛ الف) سکوت به مثابة نبود گفتار و معنا ،ب)
سکوت به مثابة جزئی از گفتوگو .دربارة سکوت از نوع اول منابع بسیاری وجود دارد که
درمورد بیصدایی گروههای حاشیهای انجام شده است ،اما مطالعات سکوت بهمثابة جزئی از
؛محسنیانراد۰۹1۱،؛صادقی.)۰۹16،

وگوبهتازگیمرسومشدهاست(نک.پایاتو6۱۱6،


گفت
محسنیانراد ،جامعهشناس و پژوهشگر حوزة ارتباطات ،برای سکوت چهارده معنی برشمرده

است؛حفظاسرارعرفان،حفظآبرویدیگران،پاسداریازخوددرمقابلخطر،نبودشایستگی
مخاطبان برای شنیدن سخن آدمی ،تأکید بر سکوت بهعنوان نوعی سخنگفتن ،اجتناب از
تربودنمخاطب(محسنیانراد)۰۹1۱،

یاوهگویی،فکرکردنوتأمل،نمایشفضلودانشوبر

تعدادیازاینمعانیسکوتهستند.درکتابکارکردگفتمانیسکوتدرداستانکوتاهایرانی
معاصر(صادقی )۰۹86،نیز به انواع سکوت شامل سکوت موقعیتی ،سکوت ارتباطی ،سکوت
متنی ،سکوت مکالمهای ،سکوت محتاطانه ،سکوت ماهرانه ،سکوت کنشی و سکوت
انگارهای اشاره شده است .تا اندازهای میتوان گفت سکوت مدنظر پژوهش حاضر با
پیش 

یکیازانواعسکوتکهصادقیبهآناشارهکردهاستنزدیکتراست.ایننوعاز

ساکتکردن۰

متوقفکردن گفتار است که به معنای تحمیل سکوت بر افراد رخ

سکوت ،همان فرایند «
هابهعنوان
کردنازسویخودمردمیاباورهایآن 


ها،کنشساکت

خیازموقعیت
میدهد.دربر

هایجامعهاعمالمیشود»(همان.)1۰:سکوتوتنوعمعانیآنبهشکلمغشوشیدر


سنت
زندگیروزمرةماسایهافکندهاستوبرقدرتسخنگفتنمادرجمعتأثیرگذاشتهاست.به

ماندندرهمةموقعیتهابدونتوجهبه


هایگوناگونتنهاساکت
عبارتدیگر،ازطریقشیوه
شود،معانیمختلفآنوموقعیتهاییکهسکوتدر


انواعمعانیسکوتبهماآموزشدادهمی
آنها میتواند بخشی از تعامل باشد ذکرنمیشوند .برای ما اعم از معلم ،دانشآموز ،والدین،

سکوت معنای عام دارد و آن هم حرفنزدن است! این همانی پنداشتن حرفنزدن با معانی
متنوعازسکوت،ازمهمترینخطاهاییاستکهدربارةتوصیهبهسکوت،بهنظامآموزشیو

تربیتیماحُقنهشدهاست.نکتةدیگریکهدراینجاتوجهبهآناساسیاستوغالباًازآن
)Silence(ing

1
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غفلت میشود ،پرداختن به چرایی توصیه به سکوت در سخنان سخندانان بزرگ است.
زیستهاند،

محسنیانراد ( )۰۹1۱دلیل این سکوت را به نظام استبدادی که شعرا در آن می

دهد.اوبهشکنجةدردناکرودکیاشارهمیکند.بنابهاینشرایط،شاعران،مصلحت


نسبتمی
(برایمثالهایبیشترنک:

ماندنمیدانستند


کردنوساکت

زندگیعمومیجامعهرادرسکوت
محسنیانراد.)۰۹1۱،برایتفهیموتفسیراشعارشاعرانوآثارنویسندگان،نیازاستبهالزامات

ومقتضیاتزمانتولیداثروکاربستاینآثارتوجهشود.دردنیایکنونیکاربستتوصیهبه
سکوت در میان عامة مردم و رواج آن همچون شیوه و منش زندگی اعضای جامعه ،نتایج
معکوسی بهدنبال دارد .گذشته از نیاز امروز انسان در جامعة متراکم و نیازمند تعامالت
اجتماعی ،دلمشغولی ذهنی آدمی با حرف انجام میشود .یکی از شیوههای آموزشی چگونه
صحبتکردن ،تمرین عملی صحبتکردن و حرفزدن در زندگی روزمره است .حرفزدن و

زدنمقتضایزمانةاکنونونیازدرونیانسانهاست .


زدنآموختنیاست.حرف

هحرف
چگون
مذمت سخن در برابر الوهیتبخشی عمل
شودسخنوریبهمثابةکنشمستقلنادیدهگرفتهشود.


بخشیکنشبهسخنموجبمی

اولویت
تواندمقدمهایبرکنشگریمحسوب


هایاجتماعی،اقتصادیوفرهنگیمی

سخنوریدرگروه
شود .دادن حق سخنگفتن تنها به اشخاص کاردان بهدلیل داشتن تجربة بسیار در زندگی
اجتماعیتأکیدشدهاست؛درحالیکهزاویةدیدهرفردبهموضوعدرقالبحرفوسخننکات

قابلتأملی ارائه میدهد .بودوریس و پوالکاس از فیلسوفان بالغت معتقدند« :همچنان که با

)؛ازآنرو

موختگانرأیمیزنیباناآموختگاننیزمشورتکن»(بهنقلازلوکاس۰3:۰۹10،

آ
کهموجبمیشودنگاهبیگانهوناآشنابهموضوعودیدنزوایاییاززاویةفردغریبهباموضوع

بندتجربی،زنخانهدار،


مدنظرقرارگیرد.ازطرفیهریکازافراد،کشاورز،ماهیگیر،شکسته
کودک ،پسر یا دختری نوجوان حرفهای بسیاری برای گفتن دارند .آنها اولین شرط
طورمعمول،زندگیکردن به مثابة

سخنورزی،یعنی زندگیدرجامعةانسانیرادارند ،اما به

کنشورزی نادیده گرفته میشود و بهدنبال آن حذف حرفزدن بهمثابة امر کنشورزانه از

نفسهوبهصورتمستقل،کُنشاست.سایةتفکرکمیگرایانه


گفتنفی

دهد.سخن

زندگیرخمی
با تلقی از کنش بهمثابة چیز ساختنی خارج از انسان ،بهنحوی که در علوم فنیو مهندسی
شود،برزندگیانسانمدرنایرانیگستردهشدهاست.ارزشکلمهنهبهعنوانابزار،


ساختهمی
بلکهبهمثابةکنشوعملمستتردرآناهمیتدارد«:کلمهچیزیبیشترازابزاریاستکه

گفت و شنود را ممکن میسازد .درون کلمه دو بُعد کنش و اندیشه را در چنان برهمکنشِ
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اساسی مییابیم که اگر یکی از آنها قربانی شود دیگری نیز بیدرنگ آسیب میبیند .هیچ
کلمهایوجودنداردکهدرعینحالکردارنباشد»(فریره .)8۹-86:۰۹81،

مذمت سخن در برابر الوهیتبخشی نوشتن
مذمتسخندربرابرنوشتنوالوهیتبخشینوشتهبرانواعمذمتهایسخنافزودهشدهاست.

ارزشیسخنوبهتناسبآنسخنوریازگذشتهتاکنونرایجبودهاست.البتهبهمرورزمان


بی
جایگاهآنبیشترشدهاست.درگذشتهارزشمندیحرفرامیشددر«حرفمرد

تنزلارزشو
جست.درفرهنگلوطیهاوعیاران«یکتارسبیلمرد»اعتبارحرفاوبود.امروز،

یکیاست»
یابد.مذمتسخندربرابرالوهیتبخشیبهنوشتن،بهدلیلاینکههمچون


ارزشحرفتنزلمی
انواع دیگر مذمتها بهطور کامل ،حق سخن از انسان سلب نمیشود ،انسانیتر است .نگارش،
حداقلحقسخنگوییفردرادرقالبنوشتارمیپذیرد.ایننوعازمذمتسخن،درمجموعبه

کند؛هرچندحقسخنگفتن


کردنراتوصیهنمی

بودنودرسکوتمحضسپری
فرد،زبانبسته

فرددرایننوعازمذمتسخننیزباتردیدهمراهاست.اهمیتنوشتاردرادبیاتوعلوماجتماعی
به زبانهای مختلفی بیان شده است .دولتآبادی تقابل میان حرف و نوشتن را اینگونه بیان
میکند«:بندزبانراببندیم...نویسندهنبایدفقطدربندگفتنباشد،برایگفتنهمیشهوقت

هست،امابرایاندیشیدنممکناستدیربشود»(.)۰:۰۹81بیهقی،مورخونویسندةایرانیدر
کتابارزشمندتاریخبیهقیآوردهاست«:احتیاطبایدکردنویسندگانرادرهرچهنویسندکهاز
گفتاربازتوانایستادوازنبشتنبازنتوانایستادونبشتهرابازنتوانگردانید»(.)331:۰۹83
فاضلی()۰۹16ضمناختصاصحرفزدنبهتودةمردمعادیونهدانشگاهیان،دربارةاهمیت
بخشیبهنوشتهدربرابرحرفمینویسد«:درنیمقرنگذشتهعادتبهارتباط


نوشتارواولویت
شفاهیدرتودههایمردمباقیاست.علممدرنوابستگیتاموتمامبهنوشتنونویسندگیدارد.

علوم انسانی و اجتماعی مستلزم نویسندگی است و اندیشه در این حوزه باید در قالب واژگان
عنوانیکیازشاخصهای


زدنوانتقادازفرهنگشفاهیگاهیبه
تجسدپیداکند».سرکوبحرف
یافتگییادمیشود«درفرایندتوسعهنظیربرنامةپنجمتوسعه(افق)۰0۱0اقداماتجدی

توسعه
برایتغییراینرویکردوتبدیلآنبهفرهنگمکتوبصورتگیرد.دراینراستاضروریاستبه
نوشتن عادت کنیم» (کریمی ،روزنامة مردم ساالری .)۰۹10/۱6/۰1 ،محمدعلی پیوند هم در
گزارشیآوردهاست«:کشوریکهپیشینةطوالنیدرمسائلفرهنگی،شعروادب،فیلسوفانو
شاعرانمعروفوصاحبنامداشتهاست ،چرااینگونهبهورطةگردابمعضالتفرهنگیافتاده

هاییهمکهبهفرهنگعالقهمندهستند،بیشترفرهنگشفاهییاروششفاهیرا


است؟چراآن
).حرف،ضمانتاجراییجزخودشندارد؛بههمیندلیلبهآسانیانکار

میپسندند؟»(۰۹1۹/2/۹
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میشود .حرف را میتوان به شیوههای مختلف تفسیر کرد .امکان برداشت و تفسیر از متن

شدهازسخنشفاهیکمتراست.کاربردجملههاییمانند«دیوارحاشابلنده»یا«دروغکه


نوشته
خناقنیستآدمراخفهکند»دربارةناراستیونادرستیحرفزدنبسیاررایجاست.ازطرفی،
نوشتن ،سخنگفتن بدون صداست .احساسات در نوشتهها بهسختی انعکاس پیدا میکند.
بخشینوشتارباکمارزششمردنحرف،سخنوسخنوریمسائلومشکالتزیادیدر


الوهیت
آورد.تاکجامیتوانهمةاتفاقاتبیندوشخصراثبتکرد؟بخش

زندگیروزمرهبهوجودمی
زدنشکلمیگیرد،امااینشکلحیاتیارتباطانسانی


بزرگیازارتباطاتانسانیپیرامونحرف
پس زده میشود و جهت استحکامبخشی به آن تنها بهمثابة حرف ،بهعنوان سخن و درنتیجه
سخنوری،ترتیباثردادهنمیشود .


تحلیل یافتهها
پرسشاصلیایننوشتاراینبودکهچرابایددربرابرتکریمسخناینگونهتضعیفسخنو

گفتندرجمعبهمثابة


اجتماعیایرانیبرترییابد؟ترسازسخن
زوالسخنگفتنبرزندگی 

الگوی عمومیتیافته در جامعه و سخنوری بهعنوان الگوی خاص هر فرهنگی خود را نشان
میدهد .این دو الگو متناسب با نیازهای جامعه به تولید نسلهایی با ویژگیهای مشخص

خنگفتندرجمعوعمومیتآن،همانالگوی
سخنوریوغیرسخنورمیپردازند.ترسازس 

فرهنگی عام تعالیبخش سکوت است؛ درحالیکه در کنار این ترس عمومیتیافته و الگوی
ترویجیافتةسخنوری،سخنرانانسخنوری،درفرهنگوادبیاتفارسیسراغداریمکهزبانزد
بهعنوانشخصیتسخنور
خاصوعامهستندواینهمانالگویفرهنگیخاصاستکهازآن 
هایاجتماعیباسرمایههایفرهنگیواجتماعی


توانیادکرد.بیشترگروه

وسخندانهممی
توانبهعلیشریعتی،آیتاهللفلسفییا


کنند.ازاینمیانمی

باالمتناسببااینالگوعملمی
ازخانوادههایروحانیون

اهللخمینی(بیمن)68۰-632:۰۹8۰،


منآیت

بنابهنظرویلیامبی
اشاره کرد .شیوههای انتقال الگوی فرهنگی سکوت یا همان الگوی فرهنگی ترس هنگام
گفتندرمقابلجمعبهافرادجامعهوشیوههایحفظوتداوماینالگودرعامةمردم


سخن
تواندپاسخیبهمهمتریننقدواردشدهبه


نقطةکانونیاینپژوهشاست.واکاویاینبحثمی
بخشیبهشیوههایانتقالالگوهای

مکتبشخصیتوفرهنگنیزباشدوآننقدبهنبودوضو 
فرهنگیبهاعضایجامعهاست.سازوکارمشخصومعینیدرفرهنگبهنسبتابعادشخصیتی
وروانشناختیدرافراد،برایتلقینالگویغیرسخنوریالزماستوآن«مذمتسخن»۰باکم

مثابةحرف،کماهمیتجلوهدادنسخندربرابرکنشوکماهمیت


دادنسخنبه

اهمیتجلوه
Blame Of Speech

1
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دادنسخندربرابرنوشتناستکهبهصورتتاریخیوازطرفنیروهاییفراترازفردیت


جلوه
شدنآندرشخصیتفردمیشود.


فردبراوسایهانداختهاستوموجبدرونی
با این حجم ازمذمت سخن کهدر این نوشتار به آنها اشارهشد ،آیا ما ایرانیان ،بنا به
ادعایاندیشمندانحوزةفرهنگیازفرهنگشفاهیبرخورداریم؟جاییکهسخنوسخنرانی
ارزشتلقیمیشودودربرابرسکوت،نوشتارو

بخشیازفرهنگشفاهیبهمثابة«حرف» 
کم

کنش کمبهاتر میشود ،چطور میتوان گفت فرهنگ شفاهی برتری دارد؟ بلوکباشی،
مجموعهاندوختههایذهنیو

شناسایرانیدرمصاحبهایفرهنگشفاهییاگفتاریرا«


انسان
الگوهای رفتاری که بهصورت نانوشته (با سخنگفتن) انتقال مییابد» (به نقل از رحیمی،
)۰۹81/6/۹۱معرفیکردهاست.اودرجایدیگریدرهمینمصاحبه،ضمناعترافبهوجود
رنگشدننقشفرهنگشفاهی
کم 
کندکهامروزهمیتوان« 


فرهنگشفاهیدرایراناشارهمی
را در کارکردهایی جستوجو کرد که دیگر توسط این فرهنگ برآورده نمیشود و فرهنگ
مکتوببرآوردهکردنایننیازهارابرعهدهگرفتهاست»(همان) .

احیاگرانومنتقدانفرهنگشفاهیبهویژگیشفاهیبودنفرهنگایراندر

هردوجنا 
گذشتهاذعاندارند؛بااینتفاوتکهبرخیمعتقدندروبهزوالرفتهاستوبایداحیاشودو
دیدگاهگروهمنتقدانبرایناستکهضرورتداردفرهنگشفاهیرابهنفعفرهنگمکتوب
فرهنگایرانیکاست؛درحالیکهبنابهشواهدتاریخیوهمچنین

کنارزدوازاهمیتآندر 
هاییازآنهااشارهشد،


هاوروایاتکهدرطولاینمقالهبهنمونه
زندگیروزمره،ضرب 
المثل

کهپنداشتهمیشود،مافرهنگشفاهیغنینداریم .


چنان
هایسخندرگفتارایرانیالنهکردهاست.مذمتهایسخن،شائبة


انواعبسیاریازمذمت
حضور شخصیت پایة غیرسخنور را در فرهنگ ایرانی تشدید میکند .در برابر این هجمه به
سخنوری،کمترشواهدتاریخیدرتأییدسخنوریدرایرانباستانیافتشدهاست.هرآنچه
وجود دارد ،حدسیات و فرضیاتی بیش نیست (برای بخشی از این حدسیات نک :یارشاطر،
گزنفونوهردوتهماذعانداشتهاندکهدرایرانقبلازاسالمسخنرانیازطرف

«.)۰۹1۹
پادشاهانوسرداراندرمقابللشکریانمعمول بودهاستوبعضیازموبداننیزخطابههای
)؛درحالیکه

دمیکردند»(شریعتیسبزواری۹6:۰۹80،
مذهبیرادرمعابدوآتشکدههاایرا 

هاییاستکهسخنوریوخطابهدرآنهابسیاررایجبوده

یونانوبعدهارُمیکیازسرزمین
استوازآنمستنداتفراوانیوجوددارد.کتبمختلفیاززبانیونانیباموضوعسخنوری
ترجمه شده است .فن سخنوری گرگیاس ۰به قلم افالطون (بیتا) ،گزارشی از مباحثة میان
.Gorgias
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سقراط،گرگیاس،پولوس،کالیکس،کرفوندرخانةکالیکس ۰باموضوعهنرسخنوریاست.
اینکتابازدوحیث(کندوکاودرموضوعسخنوریوسبکمباحثةسقراطودیگراندرجمع،
شیوة سخنوری و اقناع مخاطب و شیوههای گفتوگوی آنها) منبع ارزشمندی است که بر
کیفیتواهمیتسخنوریدریونانداللتدارد.نبودآموزشسخنوری،رویةعامورایجیمیان
مسلمانانوساکنانمشرقاست.فروغیدرکتابآیینسخنوریآوردهاست :
«میانمسلمانانودرمشرقزمینجزدرصدراسالم،چونحکومتملیاستقرارنداشتهو
مقتضیاترواجفنخطابهموجودنبوده،جزواعظانوذاکرانکسیبهسخنورینپرداختهاست.
آنهاهمغالباًرموزوفنونخطابهرانیاموختهوهرچهکردهاندبهطبیعتواستعدادخویش

کردهاند؛چنانکهدرشعرنیزچنینشدهاستوباآنکهشاعریمیانماشیوعکاملداشتهو

داردکسیالزمنمیداندعلمشعروحقیقتآنورموزشرابیاموزد(فروغی .)3:۰۹۹۱،

در حجاریهای تخت جمشید نیز فردی ایستاده بهعنوان پادشاه که تنها سخنگوی آن
مراتبدرردیفهای


جمعاست،یکیکههموارهبربلنداایستادهاستودیگرانبنابهسلسله
نبشتههای

پایینتر و در حال تعظیم و اکرام پادشاه قرار دارند .سخنان پادشاهان در سنگ

رسد.بنابهایننشانهها،


هایبعدمی

شودوبهدستنسل

ماندهازآندوراننگهداشتهمی
به 
جا

وجوددوالگویفرهنگیسخنوروغیرسخنوردرایراندرگروههایرهبرانسیاسیومذهبی

ایدارد.دوگروهافراددرباالوپایینسلسلهمراتب

درمقابلگروههایفرمانبردارقدمتدیری 
نه

دادنبهشخصیتسخنوربهصورت


صورتعاموشکل

قدرت،درتثبیتشخصیتغیرسخنوربه
هایمعدودینقشداشتهاند.درآثارمختلفنقشاقلیمواکولوژیدر


خاصتنهادرخانواده
انواعفرهنگهاتأکیدشدهاست.اشکالاستبدادیحکومتدرایران،تربیتافرادغیرسخنوررا

بر افراد سخنور ترجیح داده است .این وضعیت به تشکیل و تثبیت الگوهای فرهنگی
غیرسخنوری منجر میشود؛ بنابراین چینش آموزههای تربیتی خانواده و آموزش هم درصدد
نهابرنامهایبرایسخنوری

گیرندکهنهت


آیند.نهادهاییدرجامعهشکلمی

تربیتسخنوربرنمی
هاوهماجرایآموزشهابهرشدنمونة


افراددرجامعهندارند،بلکههمبهلحاظمحتوایآموزش
فرهنگیشخصیتغیرسخنوردرجامعهکمکمیکنند.آموزشبه«دریافتیکطرفةاعضاو

تنظیم و ذخیرة آنها بدون عمل» (فریره )11 :۰۹81 ،محدود میشود .وجه محتوایی و
یکسویةآموزشوتأثیرآنرویشخصیتپایه،بهظهوروبروزشخصیتفرهنگیغیرسخنور

زند،شاگردانبافروتنیگوشمیدهند،


معلمحرفمی
منجرمیشود.درایننوعازآموزش«،

داندوشاگردانهیچنمیدانند»(همان .)2۱:


چیزمی

معلمهمه
۰کالیکسخودازسخنوراننامییونانبودهاست.
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میدهند و فرهنگ بر توسعة شخصیتهای مختلف تأثیر
اکولوژیها فرهنگها را شکل  

«
میگذارند»(تریاندیسوسو.)۰۹۹:6۱۱6،درکتابماچگونهماشدیم(زیباکالم)۰۹83،نیز

دراینکهاکولوژیواقلیمایرانیتاچهاندازهبرفرهنگوشکلگیریآنتأثیرگذاشتهشده،

تأکید شده است .این دیدگاه در مقالة «سازگاری ایرانی» (بازرگان )۰۹13 ،روشنفکر و
سیاستمدارایرانینیزبازتابداشتهاست.اگراینپیشفرضرابپذیریم،دراقلیمایرانیکمبود

آبونیازبهمدیریتآبسببشدهاستکهاستبدادشرقیریشهبگیرد.ایناستبدادماهیت
خودموجبشکلگیرینهادهایاولیهوثانویه

صداییداردوچندصداییرابرنمیتابد.این 


تک
اعمازخانواده،آموزشومذهبدرراستایخدمتبهایناکولوژیوایننظاماستبدادیشده
است .امروزه شخصیت پایه یا الگوی فرهنگی غیرسخنور در جامعة کنونی کارآمد نیست .با
ندرفضایمجازی،فضایرسانهایو

توجهبهنیازهایامروزافرادوگسترشابزارهایدیدهشد

تعدد کانونهای قدرت در جامعه ضرورت دارد در مذمت سخن و سخنوری بازنگری شود.
جامعةغیرسخنورقادرنیستآگاهانهببیندونقدکند؛درنتیجهپذیرندهومنفعلهاست.این

هنظرمیرسدبحران

گراوشفاهیشدهوبهروزمرگیویکنواختیدچارمیشود.ب


جامعهمدرک
وگووسخنورزی


ورزیدرجامعةایرانینتیجةنبودگفت

نوشتندرایران،یابحرانکاروکنش
باشد .تشخیص ریشهای علل رجوع اندک ایرانیان به کتاب (تنها  ۰1دقیقه مطالعه برای هر
ایرانی) ،بحرانهای ننوشتن یا کمنوشتن ،نخواندن و کمکاری ( 66دقیقه در روز برای هر
توانباژرفنگریدرزندگیروزمرهجستوازآنچراغراهیبرایبهبوداوضاع

ایرانی)  ۰
رامی
ساخت .برای این مهم در مراحل مختلف زندگی ما ،آموزشی درنظر گرفته نشده است .تنها
منبعسخنبرایماهمانزبانمادریوزبانیاستکهدرکویوبرزنبهمددزندگیدرمیان
جامعة انسانی میآموزیم .در نظام آموزشی ،چیزی که اصول سخن و سخنورزی را به ما
بیاموزد،پیشبینینشدهاست .


نتیجهگیری
در تاریخ ،توصیه به سکوت از جانب قدرت سلطه ،همواره مرسوم و معمول بوده است ،اما
فراوانی توصیه به سکوت و الوهیتبخشی آن میان ایرانیان ،تنها به دلیل ماهیت استبدادی
حکومت در ایران نبوده است .توصیههای بسیار به سکوت از جانب کسانی است که خود
 ۰آمارهای مختلفی از ساعت مطالعه و ساعت کار در میان ایرانیان منتشر شده است .براساس گزارش مرکز
کارمفیدکارمندانایرانی(بهویژهدربخشدولتی) 66دقیقهدرروزاست.

پژوهشهایمجلسشورایاسالمی«

سالگذشتهاینرقمیکساعتو0دقیقهیابهعبارتی20دقیقهبود.کارمفیدکارمندانازسالگذشتهبهیک
سومکاهشیافتهاست»(سایتخبرآنالین.)۰۹1۰/۰۰/61،
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استادان مسلم سخندانی ،سخنرانی و سخنوری بودهاند .بخشی از توصیههای شاعرانی مانند
نشانههای
هادرطولقرنهایکیاز 


ماندهازآن

سعدیومولویدرمتناشارهشد.متونبرجای
هامبنیبرساکتماندنوذکرمزایایسکوتبرای


هایآن

هاست؛پستوصیه

دوستیآن

سخن
کدام گروههای اجتماعی بوده است؟ دربارة گروههای هدف سخنان سخندانان و چرایی این
توصیهها در ادبیات ایرانی مطالعات اندکی در دست است .در زندگی کنونی ،توسعه و بسط

توصیههای مکرر به سکوت از دوران کودکی ،نوجوانی و تداوم استفاده از این ادبیات در

دهد.ازاینرهگذر،قدرتتشخیصزمانسکوتیاحرفزدندر


هایبعدیزندگیرخمی

دوره
مواقعالزمازماگرفتهشدهاستوشخصیتپایةغیرسخنورشکلمیگیرد.تثبیت،انتقالو

وسیلةنهادهایاولیهوثانویهانجاممیپذیرد.شخصیتفرهنگی،مقدم


ترویجشخصیتپایهبه
گیردوبهدنبالآن،باآموزشهایحاصل


برنهادهایاولیهونهادهایثانویهدرجامعهشکلمی
شودبلکهساختهمیشود.


انسانسخنرانسخنور،زادهنمی
ازهرایندونهادتقویتمیشود.

شخصیتتاریخیسکوت،ماحصلتاریخاستونهادهایآموزشی،فناوریوخانوادهبهبازتولید
اند.فناوریوآموزشهرچندضعیفوناقصتوانستهاستتااندازهایاینالگوی


آنکمککرده
تاریخی را به چالش بکشاند ،اما بهطور حتم برای به چالش کشاندن و تضعیف این الگوی
فرهنگیغالبدرجامعهازنیرویکافیبرخوردارنیستند.آموزشوفناوریدرهرفرهنگرنگ
گیرندومتصدیبازتولیدعناصرفرهنگیخاصهمانفرهنگمیشوند .


وبویآنفرهنگرامی
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