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 چکیده
عده چرا که است پرسشبوده این بررسی پژوهشحاضر اصلی شیوههدف انواع با ما از ازای ها

کنیم.الگوهایفرهنگیدرتشدیدهراسوترسازسخنرانینقشمیسخنرانیدربرابرجمعیپرهیز

اسنادی مطالعة همچنینشیوة شخصیتو رویکردهاینظریمکتبفرهنگو از استفاده با دارند.

ها،گفتارهایرایجوپرکاربرد،بهانواعالگوهایفرهنگیگریزازالمثلادبیاتایرانشاملاشعار،ضرب

پرداخته انساناسخنرانی حوزة در شخصیت و فرهنگ مکتب روانیم. برشناسی تکیه با شناختی،

هایعامپردازد.شناختاینویژگیهایغالبمیهایفرهنگیعامجامعهبهشناختشخصیتویژگی

شود.درادبیاتکهنکهدرزندگیروزمرةکنونیکمکمطالعاتمیدانییااسنادیانجاممیفرهنگیبه

گفتندرجمعبسیارکنند،توصیهبهسخنرانیگریزییاترسازسخنفعالایفاینقشمیصورتمابه

می شیوةدیده سه ترسبه این انتقال پژوهش، این اطالعات کیفی محتوای برحسبتحلیل شود.

دهد.رخمی«متنمکتوب»بخشیبهوالوهیت«کنش»بخشیبه،الوهیت«سکوت»بخشیبهالوهیت

سخنفراوانیتوص به ضربیه ادبیاتو بهالمثلنگفتندر شیوهها همچنینکاربرد و هایصورتعام

درونی سخنمتعدد از نهی این شفاهیکردن شائبة روزمره، زندگی در درگفتن را ایرانیان ما بودن

مردم میدیدگاه مواجه تردید با ایرانی سخنشناسان بر مبتنی شفاهی فرهنگ است؛کند. گفتن

هایمختلفگفتنوتوصیهبهسکوتبهشیوهماندن،نهیازسخنکهاشاراتبسیاریبهساکتیدرحال

وجوددارد.

الگوهایفرهنگی،ترسازسخنرانی،سکوت،فرهنگشفاهی،کنش،مذمتسخن،های کلیدی: واژه

نوشتن.
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 1مقدمه و بیان مسئله
قبلی(یاحتیسخنرانیکهازقبلبارهاآنراالبداهه)بدونآمادگیآیابرایانجامسخنرانیفی

جلدیسخنورانایم،تمایلداریم؟برقعینویسندهوپژوهشگرایرانی،درکتابپنجتمرینکرده

تن6۱عنوانسخنوراننامیمعرفیکردهاست.شاعروادیبرابه2۰1(،۰۹3۹نامیمعاصر)

برایجمعیتدهتنازآنانمردهستن111ازسخنوراننامی،زنو هامیلیونیازمردانود.

توجهنیست.اینرقمحتیکمترازاینزناندردورةصدسالةاخیر،اینتعدادسخنورانقابل

البتهوقتیبهسخنرانیصرفنهدرقالبشاعریونویسندگیمتنادبی،هممی تواندباشد؛

کوبزرگپرداختهشود.تمامافرادیعنوانانجامعملسخنرانیدرمقابلجماعتکوچبلکهبه

بزرگرا جماعتکوچکیا مقابل در سخنرانی استقدرت برده کتابشنام در برقعی که

بهآننداشته اطالقسخنور آناندو از بیانها نویسندگیو بودهکهایشاندرشعرسرایی، رو

سخنرانیمهارت زبانسرآمدهستند. و گفتار کهدگانههایچنظرایفزبانیدر دارد اینیاز

روبسیاریازافرادهارانداشتهباشند؛ازاینگاهیسخنوراننامیهمممکناستاینمهارت

دنبالتقویتتوانوبنیةخودهایشاعری،نویسندگیوسخنوری،بهنظرازنبودمهارتصرف

سخنرانی روشدر از یکی دورهستند. در شرکت سخنرانی، توان بهبود آموزشیههای های

تهرانو اصفهان، مانندشیراز، شهرهایبزرگایران، آموزشفنبیاندر مراکز سخنرانیدر

دهند.برده،بهمتقاضیاننحوةانجامسخنرانیراآموزشمیکرجاست.دراینشهرها،مراکزنام

الدرآموزشهایفعکیلومتریپایتختایران،یکیازآموزشگاه61تنهادرشهرکرج،واقعدر

دورةآموزشفنبیانوسخنوریبرگزارشده6۱۱سخنرانی،طیهشتسالفعالیت،بیشاز

کنند.مصاحبهباداوطلبیادگیریسخنرانیشرکتمی۰۱طورمتوسطدرهردورهاستکهبه

هاتنخارجازاینمجموعةآموزشینشاندادهاستکهترسازهاودهسیداوطلبایندوره

درجهنسخ با درونخوداحساسگفتنترسیعمومیاستکه در زیادآنرا کمتا هاییاز

مصاحبهمی بیانکردهکنیم. سخنشوندگان که برایآناند مقابلجمع باگفتندر همراه ها

هایفرهنگیاینترسکدامترسواضطراباست.پرسشاساسیاینمتنایناستکهریشه

است؟

اینمس اینجا ترسازدر زمینة در است. فرهنگواکاویشده در فرهنگیو منظر از ئله،

جمعبهسخن رویکردهایروانگفتندر با مقایسه فرهنگیدر امر کمترمطالعةمثابة شناختی،
                                                            

اینمقالهطیارسالسهالیچهارنسخهبهاستادبزرگوارم،جنابآقایدکتریحییمدرسیویرایشوبازبینی۰

سال داشتهشدهاست. افتخاردانشجوییایشانرا مراحلبازبینیمقالةپیشرو،کالسدرسدیگریها ودارم.

ازپیشازایشانناخالقدانشگاهیرابیشهاینگارش،صبوری،وهمچنیبرایمنبودکهدرآندقتوظرافت

 اشمستدامباد.آموختم.سایه
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شناسانةبسیاریهایتجویزیوآسیبطورمعمول،مطالعهمندوعلمیانجامشدهاست.بهروش

نشانمی روانندترسازسخندههستندکهبهما ریشهدر تنها شناسیداردگفتندرجمع،

 یان، نک: بیشتر ۰۹1۱)برایمطالعة فرانسمولر، روان۰۹16؛ حوزة بادر شناسیسخنرانی(.

روان اینتأکید به سخنتوجه ترساز باشناختیبر اینتحقیقو بناستدر جمع، گفتندر

گفتنداختهشودکهآیاالگویفرهنگیخاصیبرایسخناستفادهازاینرویکردنظریبهاینپر

هایغالبوعامفرهنگیحاکمهمدرتربیتاعضایکهویژگیدرمقابلجمعوجوددارد؟درحالی

ایسخنوروسخنرانخوبیجامعهمؤثرهستند.بخشیازدالیلاینکهتعدادیازاعضایجامعه

نیستند،درفرهنگآنجامعهنهفتهاست.ایقادربهانجامسخنرانیشوندوعدهمی

 پیشینة پژوهش
پژوهش مفهومیتحقیقدر ادبیاتموضوعیو سخنرانی، موضوعترساز هایکمیودربارة

هایهایوسیعیدرعلومارتباطاتبازیرشاخهکیفیمطالعهشدند.درتحقیقاتکمی،پژوهش

زیستروان و اماروانشناسی است، شده انجام باشناسی تحقیقی کمتر کیفی، مطالعات در

عنواننقطةگفتنوسخنرانیدرجمعیافتشد.بنابهاهمیتفرهنگبهموضوعترسازسخن

گیریرفتارفرد،موضوعازمنظرنظریدرارتباطباتأثیرفرهنگبراتکایایننوشتاردرشکل

اندرمکتبفرهنگوشخصیتتوهارامیرفتارهایفردذکرشدهاست.بخشیازایننظریه

مفهومشخصیتپایه مکتبفرهنگوشخصیتاهمیتاساسی۰یافت. الگویفرهنگیدر یا

دارد.شخصیتپایه،معرفونمایندةفرهنگجامعهاست.دربیشترمواردهنگامورودبهشهر،

تازه مبنایبرخورد شخصیتپایه، روستا، یا باکشور اهالیآنشهر حتی و خودشانواردها

هاشود.اینرویکردارتباطمیانشخصیتوفرهنگرابرجستهوبرایتحلیلتنوعشخصیتمی

ها،دلیلقابلیتتوضیحتنوعانواعشخصیتدرفرهنگزمینةمناسبیفراهمکرد.ایننظریهبه

 درونفرهنگمشخصومعینی،موجبتقویتنظریةشخصیتپایهشد.

فرهن مکتب در اساسی شکلنکتة آموزشدر و نقشخانواده شخصیت، بهگو دادن

دادنبهاینشخصیتوجودشخصیتپایه،الگویانمونةفرهنگیاست.دالیلبسیاریدرشکل

هاحاصلآموزشغیررسمیخانوادهیاآموزشرسمیدرنهادهایدارد،امااینکهاینشخصیت

شود.دراینمکتبفکری،دانستهمیهایمذهبیباشد،دراینمکتبمردودآموزشیوآموزش

شخصیتپایهدرساختایننهادهایآموزشیتأثیرگذاراستوایننهادها،متأثرازشخصیت

برآن اینشخصیت، بهتناسبتأثیرپذیریاز تأثیراتیمیپایهدرجامعههستندو گذارند.ها
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می۰کاردینر پایه شخصیت دربارة از مشترک مخرج نوعی درنویسد: را خود که جامعه،

دهدوبراساسکندوبرآوردیازفرهنگآنجامعهرانشانمیشخصیتمیانگینمنعکسمی

به مینیازهایی میوجود ایجاد او محیط و انسان میان رابطة در که محیطیآید هر شود.

ایکند،شخصیتپایهرانبایدحاصلنهادهادانست.مجموعهشخصیتخاصخودراایجادمی

قالبپیکره در نهادها میبندیاز را فرهنگجامعه بهها، که نهادهایدلیلخاصسازند بودن

(.۰۹8۰:6۱2دهد)فکوهیبهنقلازکاردینر،درونآن،بهشخصیتپایهحیاتمی

 راستا این سخن»در از جمعترس در گفتن نهمسئله« و فرهنگ جنس از تنهاای
زبانروان حتی یا شیوهشناسی از یکی فرهنگیهریکازشناسیاست. هایتشخیصنمونة

هایغالبدراجتماع،بازنماییآنمفاهیموالگوهادرادبیاتوزبانمحاورةحاکمدرشخصیت
ایاست.اینمواردبرزندگیواقعیهایاسطورهها،روزنامهوروایتلالمثزندگیروزمره،ضرب

شناختنمونةفرهنگیوهمچنینزندگیجاریوساری منشأ اجتماعمدنظرداللتداردو
 یونانباستان، براینمونهدر بهخدایسخنوریمعروف«هرمس»مردمانآناجتماعاست؛

دلیلنام ازهاومؤسسهتیگذاریبرخیازانتشارااست. هایآموزشزباندرایرانبهایننام،
علم بهسخنوریو الگویسخنوریدرجوامعمختلفدوستیناشیمیشهرتاینخدا شود.

جامعه هر است. خودمتفاوت اعضای به را خاصی غیرسخنور یا سخنور فرهنگی الگوی ای
می معرفی جامعه»کند. هر در فرهنگی بشخصیت متناسب جهتای وگیریا عمومی های

میانتخاب وجود به اعضایجامعه فرهنگی آنهای فرهنگغالبهستندآید. از بازتابی «ها
 بندیکت، ۰۹8۰)فکوهیبهنقلاز هرجامعه6۱0: ایتعدادمشخصیالگویفرهنگیبرای(.

ازبینمی فراوانیالگوهایفرهنگیانسجامدرونیرا رادسردرگموبردوافاعضایخوددارد.
هایفرهنگیتنهادرصورتیکهمکملومقومیکدیگرباشند،شوند.تنوعشخصیتحیرانمی

می الگوهایفرهنگیخاص،موجبانسجام دستة دو الگوهایفرهنگیبه شخصیتو شوند.
می تقسیم عام فرهنگی آنالگوهای گستردگی دامنة اینشوند. موجب اعضا، میان ها

توانندمطابقباالگوهایفرهنگیخاصرفتارکنند.شود.همةافرادجامعهنمیبندیمیتقسیم
گفتندرجمعاستکهمنجرفرددرامرسخنتوانگفتالگوهایفرهنگیخاصومنحصربهمی

می بزرگتاریخ سخنران سخنوران ظهور راستایحفظخاصبه در و الگو،شود این بودگی
شود.مذمتسخن،حرفخنوریدرمیانعامةمردمرایجمیبخشیبهساشکالعدممشروعیت

شود.دراینمقالهکوشششدهدادنافرادبهآنمیوزبانازایناشکالاستوموجبسوق
هاینفیسخنوریبرایعامةمردموچگونگیحفظاینالگویفرهنگیخاصاستتابهشیوه

ایمعدود،پرداختهشود.برایعده
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 هشهای پژو پرسش
ترعرصةسخنهستند:هایزیربرایواکاویعمیقبرایاینمهمپرسش

سازوکارهایفرهنگیآموزشترسازسخنرانیدرادبیاتایرانیکداماست؟ -

گفتندرجمعدرفرهنگشفاهیایرانیچگونهاست؟وضعیتسخن -

 گیرد؟گفتندرجمعدرمقابلکدامکارکردهایاجتماعیقرارمیترسازسخن -

پرسش این به مغفولپاسخ اما مهم، موضوع این و حوزةها پژوهشی ادبیات در مانده

شوند.اولینهدفداللتبرنقشوشناسیبرایرسیدنبهاهدافیتحقیقوبررسیمیانسان

انسان بهوجودالگویاهمیتنگاه ترسازسخنرانی، شناختیدرپرداختنبهسخنرانیاست.

دهد.فهمگیریاینالگوهارانشانمیگردد.اینتحقیقچگونگیشکلفرهنگیمشخصیبازمی

سخنآن بازنگریآموزشسخنو در مختلففرهنگایرانیقابلها ابعاد تأملپردازیدربارة

هایمختصآن،شناختیازشودبااستفادهازرویکردکیفیوروشهستند.اینمهمسببمی

شناختیداشتهباشیم.عملکردمابرمبنایازمنظرانسانگفتندرجمعالگوهایترسازسخن

گفتنشناختغنیفرهنگیاینحوزهدرتعییناهدافبلندمدتمؤثرخواهدبود.تقویتسخن

 توانددربروزوظهوراستعدادهایفردینقشمهمیداشتهباشد.درجمعمی

 روش پژوهش
شدهدراینپژوهش،ترکیبیاز.روشاستفادههایکیفیقرارداردمطالعةحاضردرزمرةپژوهش

برایتحلیل6وتحلیلمحتوایکیفیتلخیصی۰داردوروشتحلیلمحتوایکیفیجهت است.

داروتلخیصیوجودداردکههرکداممحتوایکیفی،سهروشتحلیلمحتوایکیفیعُرفی،جهت

هااشارهشدهاست.هایآنبهتفاوت۰شودکهدرجدولایمتفاوتانجاممیبهشیوه

 . انواع کدگذاری در سه رویکرد تحلیل محتوای کیفی1جدول 
نوع تحلیل 

 محتوا

آغاز 
 تحقیق

 منبع استخراج کُدها زمان تشخیص کُدها یا کلمات کلیدی

تحلیلمحتوای
 عرفی

 مشاهده
زمانباتحلیلدادهمعینکُدهاهم

 شوند.می
 شوند.هامشتقمیکُدهاازداده

تحلیلمحتوای
 دارجهت

 نظریه
هاویاقبلزمانباتحلیلدادهکُدهاهم

 شوندازآنمشخصمی

هایتحقیقیافتهکُدهاازتئورییا
 شوندمشتقمی

تحلیلمحتوای
 تلخیصی

کلمات
 کلیدی

کلماتکلیدیقبلودرضمنتحلیل
 شوندهاتعریفمیداده

کلماتکلیدیبراساسعالقةمحقق
 آیندیاادبیاتتحقیقبهدستمی

 1931منبع: ایمان و نوشادی، 
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ادبیاتمفهومیوموضوعی محتواهایکاربردیدرزندگیروزمرةامروزی، دراینشیوه،

به است، آمده باال در راهنمایتحلیلدادهکه شدهعنوان استفاده همچنینمحتواهایها اند.

کلیدواژهاستخراج براساس مکتوب منابع از بهشده پژوهش هنگام مشخصی گرفتههای کار

شدههابایکدیگربینمحتواهایتعیینسازیدادهاعتباربخشیوهمچنینهمشدند.درراستای

هایناظرانتخصصیاستفادههایوابستهودیدگاهکنندگانتحقیقازنظریهوروایتمشارکت

داروتلخیصیمتناسبباموضوعتحقیق،نگاهشد.روشپژوهشدرتحلیلمحتویکیفیجهت

؛۰6۱۱1یِیوشانون،ختلفیدارند)برایمطالعهبیشترنک:شیمحققونوعتحلیلمراحلم

(.بنابهموضوعخاصاین6۱۰8؛عصارودی،حشمتینبویوآرمات،66۱۱۱،6۱۱1مایرینگ،

کارگرفتهدراینشده،مراحلروشتحلیلمحتوایبهپیشگرفتههاوروشدرتحقیق،نوعداده

تحقیقبهترتیبشاملمراحلزیراست:

تعیینپرسشتحقیقوزمینةنظریکهدرتحقیقاتخاذشدهاست. -

 متونمرتبطباموضوعتحقیقازمنظرتاریخیومراجعهبهمیدانخواندن -

وجومبتنیبرکلیدواژةاصلیدرهمةمتون)دیوانشعرایتعیینواحدتحلیل:جست -

گفتندرزندگیامروزی(کههمانهاوکاربردهایمتداولدربارةسخنالمثلنامیایران،ضرب

بود،انجامشد.درتعییناینکهکدامیندیوانکردن،سخنرانیوسخنوریگفتن،صحبتسخن

شعرازکدامشاعربررسیشد،انتخابمبتنیبرکاربرداشعاردرزندگیروزمرهبود؛برایمثال

 مراجعهبهامثالوحکم)دهخدا، کاربردمباحثومضامینیدیدهشدکهامروزه۰۹۹1در )

می استفاده زندگیروزمره در دربارةافراد بههمینکنند. شاعراننیز دیگر منتخباز اشعار

هاوتجربةگفتندرمصاحبههابراساسگردآوریمضامینمرتبطبانهیسخنترتیب،انتخاب

نهی کاربردی و زنده ادبیات تحقیق، این میدان دیگر عبارت به است. بوده کنندةزیسته

موضوسخن در مختلف مضامین هستند. ما روزمرة زندگی در همچنینگفتن و تحقیق ع

 اند.کنندگان،واحدهایتحلیلاینتحقیقراتشکیلدادههایمختلفمشارکتروایت

 شدهاختصاصکُدبههرکدامازمضامینگردآوری -

وتشکیلشبکهدرمرحلةاولطبقه - ایاززیرمقوالتدربارةعنصرمرکزیبندیکُدها

نظری پرسشو با ارتباط اهمیتو بر مبتنی برگزیدهتحقیق، درة تحقیقو در شده

                                                            
۰ Hsieh & Shannon)شی:)(یِیازدانشگاهملیکومویQuemoyدرتایوانوشانونازگروهنظام)سالمتهای

 وپرستاریرفتارزیستیدانشگاهسیاتل.
6(Mayring. F.)  انجمنرواناز(شناسیدانشگاهکالگِنفورتKlagenfurtدراتریش)
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هایمختلفبیانشاملسکوت،مرحلةبعداستخراجمقوالتاصلیتحقیقاعمازشیوه

 زدن،نوشتنوکارانجامشد.حرف

بانظریهوپرسشسازیآنتحلیلوتفسیرزیرمقوالتومقوالتمبتنیبرهم - هایها

هاوراینکُدهامبتنیبرنظریهپژوهشبرایاستخراجالگوهایفرهنگی:تحلیلوتفسی

ازشکاف یکی است. داشته وجود تحقیق مسئلة به نظریه در که است بوده هایی

هایانتقالصفتفرهنگیمشخصدربودنشیوههاینظریاینپژوهش،مبهمشکاف

به اطالعات تحلیل ضمن اینجا است. بهدستجامعه میدانی، مطالعات روند از آمده

 هایمکتبفرهنگوشخصیتنیزپاسخدادهشد.وجوددرنظریهشکافنظریم

انسان۰اسپرادلی که است معتقد جست»شناس برای تالشی الگوهایتحلیل، وجوی

سازما مگر فرهنگچیزینیست، بهنفرهنگیاست. معنابخشیتوسطمردم چیزها، دهیاز

مکان فعالیتاشیا، و هاها » ۰۹8۱)اسپرادلی، ا81-82: این(. در مقوالت استخراج و دبیات

می را امکان مقولهپژوهشاین از استفاده با تا درکدهد مقوله، هر اجزای یافتن و بندی

گفتندرجمعوسخنرانیمیسرشودفرهنگیازنظراتاعضایجامعهبهموضوعاساسیسخن

وهایفرهنگیخاصگیریالگوالگوهایفرهنگیاستخراجشوند.تعددوتکثرمفاهیم،بهشکل

 شود.هایمتناسببااینالگوهامنجرمیخودوکنش

 توصیف میدان پژوهش
هایخاصاعضایشیوةزندگی،ادبیاتواسنادمکتوبدرهرفرهنگی،ذائقه،منشوویژگی

می بیان فرهنگرا میآن موارد این از هرکدام برایشناختکنند. ابزارهایمناسبی توانند

عنوانسخنراندردسترسقراردهد.ادبیاتدرهایتربیتمابهعمیقفرهنگیجامعهوشیوه

صورتغیرمستقیم،درکنارمشاهداتمستقیمافرادوزندگیایمانندمنبعمهمی،بههرجامعه

مؤلفهآن آشکارهایعمیقفرهنگیوجهانها، زباناعضایجامعهرا بینیمستتردرذهنو

گفتندرجمع،درکند.ازاینرهگذر،عالوهبراینکهادبیاتازمنظرشناختجایگاهسخنمی

المثلوحکایاترایجوکاربردیدرزندگیایرانیواکاویشدهاست،شعر،ضرباندیشةانسان

روزمرهنیزبررسیشدهاست.

نگارندهدربارةمذمتسخن،درروندپژوهشاینتحقیق،موواردبسویاریدرتجربهزیسته

0۱هااینجااشارهشدهاسوت.موورداولخوانمتوصیهبهسکوتدیدهشدکهبهدوموردازآن

اشبودکوهبوهتوصویةفیلسووفسوخنورمووردهایبسیاردرزندگیشخصیایباتجربهساله

کردسکوتراسرلوحةزندگیخودشکند.سخناناینفیلسوفسوخنوراش،کوششمیعالقه

                                                            
1
 Spradley 
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گویودودرهمهمحافلسخنراپرکردهاست.آقایفیلسوفسخنوراستوسویارسوخنموی

هوایبزرگوان،نقطوةمرکوزیمثابةیکویازویژگویتوصیهبهسکوتبهاینیزکنندهروندنقض

تأمولاسوت.پیوروسخنانشاست.تناقضتوصیهبهسکوتازسخنورانسخندانسخنگو،قابل

خووامبتوونمازخداموی»توصیهاینفیلسوفسخنور،اینخانمآرزوداشتبتواندسکوتکند:

تابهفهمشیوةمتفاوتیاززنودگینائولشوود.«زنم!دونی،منخیلیحرفمیسکوتکنم.می

ایاستکهبسیاربهاینعبارتمعتقودبوودکوهکومگوویومربوطساله06مورددومبهمرد

گزیدهگویچوندُر!یکیازتصاویرموردعالقةاوتصویرذیلبوود.ایونتصوویر،زموانزیوادی

معرفویدرشبکةمجازیبود.

 

کوهFکسیکهعقلشزیادباشهآمپرعقلوشروی»گونهاست:ویربدینتفسیراوازاینتص

یاخوالیEmptyکههمونEبهمعنیپروزیادهستوآمپردهانشرویعالمتFullمخفف

«زنه!یاکمهستوامیسهوکمترحرفمی

زدنهمیشوهخرابویکردکوهحورفاشاشارهمیحرفبودوبارهادرمصاحبهاینمردکم

هایمختلفومداومدرزنودگیروزمورهبورحرفیبهشیوهآورد.توصیهبهسکوتوکمبارمیبه

ایوها،آثارادبویاعومازشوعرونکواتنغوز،ادبیواتمحواورهالمثلشود.ضربفردتحمیلمی

هسوتندوبورانسوان«مثابةحرفمذمتسخنبه»هایایازشیوهوتاهرایجمحاورههایکجمله

ایمکهدربارةحرافانبهکوارآمیزرابسیارشنیدهشوند.درکودکیاینجمالتطعنهتحمیلمی
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،۹،کلوةگنجشوک،خوورده!6بوودنمحل،خروسبی۰دهدبرباد!رود:زبانسرخ،سرِسبزمیمی

ها،برایدرکوفهمذهنکودکانةبراینن،آسمونریسمونبههمبافتن.عالوهکردرودهدرازی

فهماست،بناهابرایکودکانکاربردیوقابلالمثلکودکاندردورانیکهکمتراینبریدهضرب

دادناولویوتسوکوتدربهمشاهداتتحقیقازتمثیلدوگوشویکزباندرراسوتاینشوان

بایستدوبرابرآنچهحرفخدادوگوشدادهویکزبان،پسمی»شود:میبرابرسخناستفاده

«.زنیگوشکنیمی

هادرزندگیخودآشناهستیم.دردورانتحصیلنیزبوهموددهاومتلهمةمابااینمثل

را«مذمتسوخن»هایبسیاریازعنواندرساصلیمدارس،نمونههایادبیاتفارسیبهدرس

هادرقالبجمالتنغزیها،معموالًآنایم.برایتلقینمؤثراینتوصیهیدهوآموختهخوانده،شن

عنواناستادسوخن،مولوویعوارفبوزرگایرانوی،شد.سعدیبهازبزرگانادبایرانآوردهمی

انود.درکتوابصائبتبریزیازجملةاینبزرگانبودندکهبسیارمارابهسوکوتدعووتکورده

بندیشعرفارسیازنظرمضامیندینی،عرفوانی،اخالقوی،عیشعرفارسیوطبقهدیوانموضو
(اشعارباموضوعسکوتازشعرایبزرگایرانویمثول۰۹16)خاتمی،ملی،سیاسیواجتماعی

-161ق(،نظوامیگنجووی)28۰-10۱ق(،عطار)316-363ق(،حافظ)818-8۰3جامی)

ق(وغیرهیکوی236-2۱0ق(،مولوی)0۰2-۹61)ق(،فردوسی21۱-2۱2ق(،سعدی)2۰2

ازموضوعاتمهمهستند.اشعارمربوطبهعشق،عاشقیومعشوقسهجلدازایندیووانرابوه

اند.درمقایسهبادومضمونسکوتوعشق،هیچبخشمجزایویبواعنووانخوداختصاصداده

هشتبابدرگلستان،بابچهارمشود.ازگفتندرایندیوانموضوعیدیدهنمیسخنوسخن

کوهبیشوتراشوعاربوابهشوتمحوالیدرفوایدخاموشیوبابهشتمدرآدابصحبتاست؛در

هایقصویدةهاییازبیت(.بهقسمت۰۹8۰برخالفعنوانش،توصیهبهخاموشیاست)سعدی،

ید:گفتن،آواز،سکوت،گفتن،زبانودهانتوجهکنباتأکیدبرفعلسخن3شمارة

زبانزباندرکشایمردبسیاردان/کهفرداقلمنیستبربی

وارگوهرشناسانراز/دهانجزبهلؤلؤنکردندبازصدف

گوش/نصیحتنگیردمگردرخموشفروانسخنباشدآگنده

                                                            
بهوشباشکهسردر»هایپارسیبهمعنیالمثلدرجلددومکتابامثالوحکم،نویسندهآنرادرقالبضرب۰

 (.۰۹2۹:81۹)دهخدا،«سرزباننکنی
جایخویشآورد)همان:درجلددومکتابامثالوحکماینمثلبهمعنایکسیاستکهگفتاروکردارنهبه6

3۹3.)
،درمعنایبسی«خوردمغزگنجشکمی»امثالوحکماینمثلمعروفدرزبانفارسیبادرجلدچهارمکتاب۹

 (آمدهاست.۰3۰1گوید)همان:درازمی
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کمالاستدرنفسانسانسخن/توخودرابهگفتارناقصمکن

هیکتودهگلآوازهرگزنبینیخجل/جویمشکبهترککم

مردهگوی/چودانایکیگویوپروردهگویحذرکنزنادانده

(.۰۹20:۰0۹ست)سعدی،ست/کهبیندکهشمعاززبانسوختهازآنمرددانادهاندوخته

هایسکوت،اشعاربسیاریسرودهاست:الدینرومینیزدربارةمزیتموالناجالل

همچوتیریدانکهجَستازآسمانایکانجستناگهاززبان/نکته»

)مولووی،«چونگذشتازسر،جهانیراگرفت/گرجهوانویورانکنود،نبوودشوگفت

۰۹80:31.)

کند:مثابةدورشدنازمقصودومقصدتعبیرمیراندنرابهتبریزی،سخنمولویدرکلیاتشمس
خوودمقصوودرا/هنووزموارارانویازمانی/ودورترمیگوییازمقصددورمیتوسخنمی

اهلیتگفتنیست/کاشکیاهلیتشنودنبودی

«کنودناسوتوشونیدنجوانپروریودنگفتنجوان»بازدرجایدیگریازهمینکتاب،

(.601)شمس،دفتراول:

صوورتمسوتقیموغیرمسوتقیمصوورتهایزندگیما،آموزشمذمتسوخنبوهدرتجربه

کنود.مثابةحرف،دراینزمینهنقشمهمیایفاموییرسخنبهگیرد.ادبیاتمحاورهدرتحقمی

بویشازگذشوته«شودنژورنالیسوتی»و۰«شووومنشدن»یا«شدنشومن»اصطالحاتیمانند

هایحیناینپژوهش،تردیددراهمیوتسوخنرانیشوند.ارجاعبهیکیازمشاهدهاستفادهمی

دهد:دردنیایدانشگاهیانرانشانمی

هایدورةدکتری،استاددرسمربوط،درارتباطباموضووعاتدرسآنکیازکالسدری»

هایشکهدرهمانروزهاانجامدادهبودکرد،ازاوپرسیدم:استاد،جلسهگذریهمبرسخنرانی

رسیداندکیازاینکهاعتورافکنودسوخنرانیخووبکردنخوبه؟استادکهبهنظرمیسخنرانی

کنممثلدکتر...کههمهجواسوخنرانیت:منزیادمثلبقیهسخنرانینمیاستمرددبود،گف

1رم.دیدیدمنتلویزیونبرم؟کالًوسرجمعدرسالشایدوقتتلویزیوننمیکنه.منهیچمی

سخنرانیانجامبدمهمین!2تا

موندرتوجهبود،گفوت:بوهنظورهایشقابلبالفاصلهیکیازدانشجویانکهآمارسخنرانی

 «ده!ایرانسخنرانیخوبه،جوابمی

کنشسخن کنار در سخنوری و همگفتن جزء دو گاهیورزی هستند. انسانی بستة

بهکنش را کنشورزیوامیسخنوریفرد گاه بهسخنوریترغیبمیداردو را کند.ورزیاو

                                                            
1Show-man & show-woman 
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،ناقض«ادهواستحرف،ب»هاییمانندنفسه،کردارورفتاراجتماعیاست.جملهسخنوریفی

حرفسخن و بهگفتن بهزدن کنونیسخن روزمرة زندگی در است. کنشانسانی مثابةمثابة

گفتناولویتدارند.گرددوکارکردن،اقداموعملبرسخنحرف،نوعیکنشوعملتلقینمی

تهچوندوصدگف»هابسیاروجوددارند:المثلهایایننکتهبازهمدرادبیاتوضربمصداق

۰«نیمکردارنیست

سعدینیزدرهمینرابطهچنینسرودهاست:

آسانینیست/مرددانا،بهجهانداشتنارزانینیستایهاالناسجهانجایتن»

ببریمالمسلمانوچومالتببرند/بانگوفریادبرآریکهمسلمانینیست!

)سوعدی،«بوهسوخندانینیسوتسعدیاگرچهسخندانومصالحگویی/بهعملکاربرآید

۰۹81:102-103.)

ویژهزمانینوشتهنیزدرروابطوتعامالتانسانیاهمیتدارد.ازگذشتهتاامروزوبهنقش

آموخته را نوشتن و خواندن جمعیتایرانیان بیشتر ارزشمندیدرکه جایگاهی نوشتار، اند،

یکبرگنوشت جامعهدارد. سخنوسخنرانیدر ساعتقیاسبا با مقایسه در حرفازار، ها

می فارغ یکدیگر با قیاس از دو این که است برخوردار ارزشی و اعتبار اسنادچنان شوند.

سَجعبه و مُهر توقیع، توشیح، با تاریخ از شاهدیبرجامانده است، شده آنزده بر هاییکه

ازپیشبرجستهشدهاستاهمیتنوشتهدربرابرحرفاست.دردنیایامروزاینموضوعبیش

 های پژوهش یافته
کنش عظیمیاز حجم تکریمسخن، برابر شکلمذمتسخندر را فرد هایزندگیروزمره

هایبسیاریروایتهایزندگیدربسترفرهنگیایران،هایمانطیسالدهد.بامرورآموزهمی

سخن به توصیه برای اندکرا یا آموزهنگفتن بیشاز سخنهاییگفتن، به توصیه گفتنکه

اعتقاداتونگرشمی دربافتفرهنگیایران، هایایرانیوتلقیازکنندبهیادخواهیمآورد.

برابرسخنبه برابرکنشوهمچنینسخندر سخندرمقابلسکوت،سخندر مثابةحرف،

ت.گیردکهدرادامهاشارهشدهاسهایمتفاوتیدرفرهنگشکلمینوشتن،موقعیت

 بخشی سکوت الوهیت مذمت سخن در برابر

هایادبوا،فضوالودانشومندانارجوقورببسویاریدارد.برایاعضایجامعه،سخنانوتوصیه

شودوگریزیازآننیست.اینپرسشمطور اسوتوفوریافتمیهادرجامعهبههایآنآموزه

                                                            
جلددومازکتابششجلدیامثالو8۹1جلداولوصفحة0۹۹اکیردهخدا،پژوهشگرایرانیدرصفحةعلی۰

 حکم،اینجملةرایجدرزبانوفرهنگپارسیرابهفرودسینسبتدادهاست.
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مادرفرهنگخودمردیوامردانویآورند؟اگرکهاینحجمازتوصیهبهسکوتازکجاسربرمی

بهناماستادمسلمسخنداشتیم،چرابایودسوخنموذمتشوود؟چورابایودبخوشبزرگویاز

هایمهمدربارةمذمتسخنتوسوطاسوتادانسوخنبوهدیگورانگفتوهشوود؟موتنوتوصیه

پیراموونمواوجوودنودارد،اگورهومیافوتشوود،«سوخنبگوو!»ایکهمعناییدالبورتوصیه

شودزدن،پسازچندیدیدهنمیقدربسیارهستندکهتوصیهبهحرفهایبهسکوتآنتوصیه

وبهاینترتیبهموارهسکوتازالوهیتیکهبهآنارزانیداشته،برخورداراست.

ب( معنا، و گفتار نبود مثابة سکوتبه الف( دارد؛ کلیوجود دیدگاه سکوتدو دربارة

ا جزئی مثابة به گفتسکوت کهز دارد وجود بسیاری منابع اول نوع از سکوت دربارة وگو.

بی مطالعاتسکوتبههایحاشیهصداییگروهدرمورد اما است، مثابةجزئیازایانجامشده

(.۰۹16؛صادقی،۰۹1۱راد،؛محسنیان6۱۱6تازگیمرسومشدهاست)نک.پایاتو،وگوبهگفت

جامعهمحسنیان پژوهراد، معنیبرشمردهشناسو برایسکوتچهارده ارتباطات، حوزة شگر

است؛حفظاسرارعرفان،حفظآبرویدیگران،پاسداریازخوددرمقابلخطر،نبودشایستگی

به سکوت بر تأکید آدمی، سخن برایشنیدن نوعیسخنمخاطبان ازعنوان اجتناب گفتن،

نمایشفضلودانشوبریاوه فکرکردنوتأمل، تربودنمخاطب)محسنیانگویی، (۰۹1۱راد،

کارکردگفتمانیسکوتدرداستانکوتاهایرانیتعدادیازاینمعانیسکوتهستند.درکتاب
 معاصر سکوتنیز(۰۹86)صادقی، سکوتارتباطی، انواعسکوتشاملسکوتموقعیتی، به

مکالمه سکوت ماهرانه،متنی، سکوت محتاطانه، سکوت ای، و کنشی سکوتسکوت

اندازهانگارهپیش تا است. شده اشاره میای باای حاضر پژوهش مدنظر سکوت گفت توان

تراست.ایننوعازیکیازانواعسکوتکهصادقیبهآناشارهکردهاستنزدیک۰کردنساکت

 فرایند همان رخمتوقف»سکوت، افراد بر سکوت تحمیل معنای به که است گفتار کردن

عنوانهابهکردنازسویخودمردمیاباورهایآنها،کنشساکتخیازموقعیتدهد.دربرمی

(.سکوتوتنوعمعانیآنبهشکلمغشوشیدر1۰)همان:«شودهایجامعهاعمالمیسنت

گفتنمادرجمعتأثیرگذاشتهاست.بهزندگیروزمرةماسایهافکندهاستوبرقدرتسخن

ازطریقشیو بدونتوجهبهماندندرهمةموقعیتهایگوناگونتنهاساکتهعبارتدیگر، ها

هاییکهسکوتدرشود،معانیمختلفآنوموقعیتانواعمعانیسکوتبهماآموزشدادهمی

میآن نمیها تعاملباشدذکر دانشتواندبخشیاز معلم، اعماز برایما والدین،شوند. آموز،

آنه و دارد اینهمانیپنداشتنحرفمحرفسکوتمعنایعام است! معانینزدن با نزدن

ازمهم بهنظامآموزشیومتنوعازسکوت، ترینخطاهاییاستکهدربارةتوصیهبهسکوت،

ازآن توجهبهآناساسیاستوغالباً اینجا نکتةدیگریکهدر حُقنهشدهاست. تربیتیما

                                                            
1
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می غفلت به توصیه چرایی به پرداختن سخنشود، سخنان در است.سکوت بزرگ دانان

)محسنیان می۰۹1۱راد آن در شعرا که استبدادی نظام به را اینسکوت دلیل اند،زیسته(

کند.بنابهاینشرایط،شاعران،مصلحتدهد.اوبهشکنجةدردناکرودکیاشارهمینسبتمی

هایبیشترنک:)برایمثالدانستندماندنمیکردنوساکتزندگیعمومیجامعهرادرسکوت

(.برایتفهیموتفسیراشعارشاعرانوآثارنویسندگان،نیازاستبهالزامات۰۹1۱راد،محسنیان

ومقتضیاتزمانتولیداثروکاربستاینآثارتوجهشود.دردنیایکنونیکاربستتوصیهبه

ا منشزندگی و شیوه همچون آن رواج و مردم عامة میان در نتایجسکوت عضایجامعه،

به تعامالتمعکوسی نیازمند و متراکم جامعة در انسان امروز نیاز از گذشته دارد. دنبال

دل میاجتماعی، حرفانجام شیوهمشغولیذهنیآدمیبا یکیاز هایآموزشیچگونهشود.

صحبتصحبت عملی تمرین حرفکردن، و حرفکردن است. روزمره زندگی در وزدن زدن

هاست.زدنمقتضایزمانةاکنونونیازدرونیانسانزدنآموختنیاست.حرفهحرفچگون

 بخشی عمل مذمت سخن در برابر الوهیت

مثابةکنشمستقلنادیدهگرفتهشود.شودسخنوریبهبخشیکنشبهسخنموجبمیاولویت

اقتصادیوفرهنگیمیسخنوریدرگروه شگریمحسوبایبرکنتواندمقدمههایاجتماعی،

حقسخن دادن بهشود. اشخاصکاردان به تنها زندگیگفتن در بسیار تجربة داشتن دلیل

کهزاویةدیدهرفردبهموضوعدرقالبحرفوسخننکاتاجتماعیتأکیدشدهاست؛درحالی

میقابل ارائه تأملی بالغتمعتقدند: فیلسوفان پوالکاساز بودوریسو با»دهد. که همچنان

رو(؛ازآن۰۹10:۰3)بهنقلازلوکاس،«زنیباناآموختگاننیزمشورتکنموختگانرأیمیآ

شودنگاهبیگانهوناآشنابهموضوعودیدنزوایاییاززاویةفردغریبهباموضوعکهموجبمی

شکسته ماهیگیر، کشاورز، افراد، ازطرفیهریکاز گیرد. زنخانهمدنظرقرار ار،دبندتجربی،

حرف نوجوان دختری یا پسر آنکودک، دارند. گفتن برای بسیاری شرطهای اولین ها

بهسخن اما دارند، انسانیرا جامعة یعنیزندگیدر زندگیورزی، معمول، کردنبهمثابةطور

میکنش گرفته نادیده بهورزی و حرفشود حذف آن بهدنبال کنشزدن امر ازمثابة ورزانه

گرایانهصورتمستقل،کُنشاست.سایةتفکرکمینفسهوبهگفتنفیدهد.سخنزندگیرخمی

کنشبه تلقیاز بهبا انسان، ساختنیخارجاز مهندسیمثابةچیز فنیو علوم نحویکهدر

عنوانابزار،شود،برزندگیانسانمدرنایرانیگستردهشدهاست.ارزشکلمهنهبهساختهمی

مثابةکنبلکهبه کلمهچیزیبیشترازابزاریاستکه»شوعملمستتردرآناهمیتدارد:

ممکنمی را شنود چنانبرهمگفتو در را اندیشه بُعدکنشو دو درونکلمه کنشِسازد.
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آناساسیمی یکیاز اگر که بییابیم دیگرینیز قربانیشود هیچدرنگآسیبمیها بیند.

(.8۹-۰۹81:86)فریره،«حالکردارنباشدایوجودنداردکهدرعینکلمه

 بخشی نوشتن الوهیت مذمت سخن در برابر

هایسخنافزودهشدهاست.بخشینوشتهبرانواعمذمتمذمتسخندربرابرنوشتنوالوهیت

البتهبهبی مرورزمانارزشیسخنوبهتناسبآنسخنوریازگذشتهتاکنونرایجبودهاست.

حرفمرد»شددرجایگاهآنبیشترشدهاست.درگذشتهارزشمندیحرفرامیتنزلارزشو

اعتبارحرفاوبود.امروز،«یکتارسبیلمرد»هاوعیارانجست.درفرهنگلوطی«یکیاست

دلیلاینکههمچونبخشیبهنوشتن،بهیابد.مذمتسخندربرابرالوهیتارزشحرفتنزلمی

مذمت دیگر بهانواع انسانسلبنمیها از حقسخن کامل، انسانیطور نگارش،شود، است. تر

قالبنوشتارمی در درمجموعبهحداقلحقسخنگوییفردرا ایننوعازمذمتسخن، پذیرد.

گفتنکند؛هرچندحقسخنکردنراتوصیهنمیبودنودرسکوتمحضسپریفرد،زبانبسته

اتردیدهمراهاست.اهمیتنوشتاردرادبیاتوعلوماجتماعیفرددرایننوعازمذمتسخننیزب

زبان دولتبه است. اینهایمختلفیبیانشده نوشتنرا بیانآبادیتقابلمیانحرفو گونه

می برایگفتنهمیشهوقت»کند: نویسندهنبایدفقطدربندگفتنباشد، ببندیم... بندزبانرا

(.بیهقی،مورخونویسندةایرانیدر۰۹81:۰«)استدیربشودهست،امابرایاندیشیدنممکن

احتیاطبایدکردنویسندگانرادرهرچهنویسندکهاز»آوردهاست:تاریخبیهقیکتابارزشمند

(.۰۹83:331«)گفتاربازتوانایستادوازنبشتنبازنتوانایستادونبشتهرابازنتوانگردانید

دربارةاهمیتختصاصحرف(ضمنا۰۹16فاضلی) زدنبهتودةمردمعادیونهدانشگاهیان،

بخشیبهنوشتهدربرابرحرفمینوشتارواولویت درنیمقرنگذشتهعادتبهارتباط»نویسد:

هایمردمباقیاست.علممدرنوابستگیتاموتمامبهنوشتنونویسندگیدارد.شفاهیدرتوده

اجتماعی انسانیو قالبواژگانعلوم در باید اینحوزه در اندیشه نویسندگیاستو مستلزم

هایعنوانیکیازشاخصزدنوانتقادازفرهنگشفاهیگاهیبهسرکوبحرف«.تجسدپیداکند

(اقداماتجدی۰0۱0درفرایندتوسعهنظیربرنامةپنجمتوسعه)افق»شودیافتگییادمیتوسعه

تبدیلآنبهفرهنگمکتوبصورتگیرد.دراینراستاضروریاستبهبرایتغییراینرویکردو

نوشتنعادتکنیم » ساالری، مردم روزنامة در۰1/۱6/۰۹10)کریمی، هم پیوند محمدعلی .)

 کشوریکهپیشینةطوالنیدرمسائلفرهنگی،شعروادب،فیلسوفانو»گزارشیآوردهاست:

ایننامداشتهاست،شاعرانمعروفوصاحب گونهبهورطةگردابمعضالتفرهنگیافتادهچرا

مندهستند،بیشترفرهنگشفاهییاروششفاهیراهاییهمکهبهفرهنگعالقهاست؟چراآن

آسانیانکار(.حرف،ضمانتاجراییجزخودشندارد؛بههمیندلیلبه۹/2/۰۹1۹«)پسندند؟می
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میمی را حرف شیوهشود. به مختلتوان متنهای از تفسیر و برداشت امکان کرد. تفسیر ف

دروغکه»یا«دیوارحاشابلنده»هاییمانندشدهازسخنشفاهیکمتراست.کاربردجملهنوشته

ازطرفی،دربارةناراستیونادرستیحرف«خناقنیستآدمراخفهکند زدنبسیاررایجاست.

سخن نوشتهنوشتن، در احساسات صداست. بدون بهگفتن میها پیدا انعکاس کند.سختی

کمالوهیت با شمردنحرف،سخنوسخنوریمسائلومشکالتزیادیدرارزشبخشینوشتار

ثبتکرد؟بخشآورد.تاکجامیوجودمیزندگیروزمرهبه توانهمةاتفاقاتبیندوشخصرا

امااینزدنشکلمیبزرگیازارتباطاتانسانیپیرامونحرف شکلحیاتیارتباطانسانیگیرد،

می جهتاستحکامپسزده و بهشود آنتنها بهبخشیبه درنتیجهمثابةحرف، عنوانسخنو

شود.سخنوری،ترتیباثردادهنمی

 ها  تحلیل یافته
بایددربرابرتکریمسخناین گونهتضعیفسخنوپرسشاصلیایننوشتاراینبودکهچرا

مثابةگفتندرجمعبهاجتماعیایرانیبرترییابد؟ترسازسخنگفتنبرزندگیزوالسخن

بهالگویعمومیت سخنوری و جامعه در نشانیافته را فرهنگیخود الگویخاصهر عنوان

نسلمی تولید به جامعه نیازهای با متناسب الگو دو این ویژگیدهد. با مشخصهایی های

می غیرسخنور ترسازسسخنوریو همانالگویخنپردازند. عمومیتآن، گفتندرجمعو

تعالی عام درحالیفرهنگی است؛ ترسعمومیتبخشسکوت این کنار در الگویکه و یافته

ادبیاتفارسیسراغداریمکهزبانزدترویج فرهنگو در سخنرانانسخنوری، یافتةسخنوری،

عنوانشخصیتسخنوربهخاصوعامهستندواینهمانالگویفرهنگیخاصاستکهازآن

بیشترگروهوسخندانهممی هایفرهنگیواجتماعیهایاجتماعیباسرمایهتوانیادکرد.

اهللفلسفییاتوانبهعلیشریعتی،آیتکنند.ازاینمیانمیباالمتناسببااینالگوعملمی

بهنظرویلیامبی اهللخمینی)بیمنآیتبنا ۰۹8۰من، هایروحانیونازخانواده(632-68۰:

شیوه کرد. هنگاماشاره ترس فرهنگی الگوی همان یا سکوت فرهنگی الگوی انتقال های

مقابلجمعبهافرادجامعهوشیوهسخن عامةمردمگفتندر تداوماینالگودر هایحفظو

اردشدهبهتریننقدوتواندپاسخیبهمهمنقطةکانونیاینپژوهشاست.واکاویاینبحثمی

هایانتقالالگوهایبخشیبهشیوهمکتبشخصیتوفرهنگنیزباشدوآننقدبهنبودوضو 

فرهنگیبهاعضایجامعهاست.سازوکارمشخصومعینیدرفرهنگبهنسبتابعادشخصیتی

باکم۰«مذمتسخن»شناختیدرافراد،برایتلقینالگویغیرسخنوریالزماستوآنوروان

دادنسخندربرابرکنشوکماهمیتمثابةحرف،کماهمیتجلوهدادنسخنبهاهمیتجلوه
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صورتتاریخیوازطرفنیروهاییفراترازفردیتدادنسخندربرابرنوشتناستکهبهجلوه

 شود.شدنآندرشخصیتفردمیفردبراوسایهانداختهاستوموجبدرونی

مذ اینحجماز بهآنبا ایننوشتار بهمتسخنکهدر بنا ایرانیان، ما آیا شد، اشاره ها

ادعایاندیشمندانحوزةفرهنگیازفرهنگشفاهیبرخورداریم؟جاییکهسخنوسخنرانی

نوشتاروارزشتلقیمیکم«حرف»مثابةبخشیازفرهنگشفاهیبه شودودربرابرسکوت،

کم میکنش میبهاتر چطور بلوکتشود، دارد؟ برتری شفاهی فرهنگ گفت باشی،وان

هایذهنیومجموعهاندوخته»ایفرهنگشفاهییاگفتاریراشناسایرانیدرمصاحبهانسان

به که رفتاری سخنالگوهای )با نانوشته میصورت انتقال یابدگفتن( رحیمی،« از نقل )به

ینمصاحبه،ضمناعترافبهوجود(معرفیکردهاست.اودرجایدیگریدرهم۹۱/6/۰۹81

شدننقشفرهنگشفاهیرنگکم»توانکندکهامروزهمیفرهنگشفاهیدرایراناشارهمی

جست کارکردهایی در نمیرا فرهنگبرآورده این توسط دیگر که کرد فرهنگوجو و شود

)همان(.«کردنایننیازهارابرعهدهگرفتهاستمکتوببرآورده

بودنفرهنگایراندراحیاگرانومنتقدانفرهنگشفاهیبهویژگیشفاهیهردوجنا 

گذشتهاذعاندارند؛بااینتفاوتکهبرخیمعتقدندروبهزوالرفتهاستوبایداحیاشودو

بهنفعفرهنگمکتوب دیدگاهگروهمنتقدانبرایناستکهضرورتداردفرهنگشفاهیرا

کهبنابهشواهدتاریخیوهمچنینفرهنگایرانیکاست؛درحالیکنارزدوازاهمیتآندر

هااشارهشد،هاییازآنهاوروایاتکهدرطولاینمقالهبهنمونهالمثلزندگیروزمره،ضرب

شود،مافرهنگشفاهیغنینداریم.کهپنداشتهمیچنان

هایسخن،شائبةهایسخندرگفتارایرانیالنهکردهاست.مذمتانواعبسیاریازمذمت

می فرهنگایرانیتشدید در را غیرسخنور شخصیتپایة بهحضور اینهجمه برابر در کند.

هرآنچه سخنوری،کمترشواهدتاریخیدرتأییدسخنوریدرایرانباستانیافتشدهاست.

حدسیات دارد، یارشاطر،وجود نک: حدسیات این از بخشی بیشنیست)برای فرضیاتی و

۰۹1۹« ایرانقبلازاسالمسخنرانیازطرفگزنفونوهردوتهماذعانداشته(. اندکهدر

موبداننیزخطابه بعضیاز استو مقابللشکریانمعمولبوده هایپادشاهانوسرداراندر

درمعابدوآتشکده ایرامذهبیرا «کردنددمیها ۰۹80)شریعتیسبزواری، درحالی۹6: که(؛

رُمیکیازسرزمین بعدها بسیاررایجبودههاییاستکهسخنوریوخطابهدرآنیونانو ها

موضوعسخنوری زبانیونانیبا کتبمختلفیاز آنمستنداتفراوانیوجوددارد. از استو

 است. شده ا۰فنسخنوریگرگیاسترجمه قلم )بیبه میانفالطون مباحثة از گزارشی تا(،

                                                            
1
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کرفوندرخانةکالیکس کالیکس، پولوس، گرگیاس، موضوعهنرسخنوریاست.۰سقراط، با

اینکتابازدوحیث)کندوکاودرموضوعسخنوریوسبکمباحثةسقراطودیگراندرجمع،

شیوه مخاطبو اقناع سخنوریو ارزوگویآنهایگفتشیوة منبع برها( شمندیاستکه

کیفیتواهمیتسخنوریدریونانداللتدارد.نبودآموزشسخنوری،رویةعامورایجیمیان

آوردهاست:آیینسخنوریمسلمانانوساکنانمشرقاست.فروغیدرکتاب

میانمسلمانانودرمشرقزمینجزدرصدراسالم،چونحکومتملیاستقرارنداشتهو»

نخطابهموجودنبوده،جزواعظانوذاکرانکسیبهسخنورینپرداختهاست.مقتضیاترواجف

رموزوفنونخطابهرانیاموختهوهرچهکردهآن اندبهطبیعتواستعدادخویشهاهمغالباً

اند؛چنانکهدرشعرنیزچنینشدهاستوباآنکهشاعریمیانماشیوعکاملداشتهوکرده

(.۰۹۹۱:3داندعلمشعروحقیقتآنورموزشرابیاموزد)فروغی،داردکسیالزمنمی

حجاری بهدر فردیایستاده نیز سخنگویآنهایتختجمشید تنها که پادشاه عنوان

ایستادهاستودیگرانبنابهسلسله هایمراتبدرردیفجمعاست،یکیکههموارهبربلندا

پادشپایین اکرام و تعظیم حال در و سنگتر در پادشاهان سخنان دارند. قرار هاینبشتهاه

ها،رسد.بنابهایننشانههایبعدمیشودوبهدستنسلماندهازآندوراننگهداشتهمیجابه

هایرهبرانسیاسیومذهبیوجوددوالگویفرهنگیسخنوروغیرسخنوردرایراندرگروه

مراتبایدارد.دوگروهافراددرباالوپایینسلسلهنههایفرمانبردارقدمتدیریدرمقابلگروه

صورتدادنبهشخصیتسخنوربهصورتعاموشکلقدرت،درتثبیتشخصیتغیرسخنوربه

درخانواده اکولوژیدرهایمعدودینقشداشتهخاصتنها آثارمختلفنقشاقلیمو در اند.

یحکومتدرایران،تربیتافرادغیرسخنورراهاتأکیدشدهاست.اشکالاستبدادانواعفرهنگ

فرهنگی الگوهای تثبیت و تشکیل به وضعیت این است. داده ترجیح سخنور افراد بر

می بنابراینچینشآموزهغیرسخنوریمنجر آموزشهمدرصددشود؛ و هایتربیتیخانواده

ایبرایسخنورینهابرنامهتگیرندکهنهآیند.نهادهاییدرجامعهشکلمیتربیتسخنوربرنمی

هابهرشدنمونةهاوهماجرایآموزشافراددرجامعهندارند،بلکههمبهلحاظمحتوایآموزش

آموزشبهفرهنگیشخصیتغیرسخنوردرجامعهکمکمی ودریافتیک»کنند. طرفةاعضا

آن ذخیرة و عملتنظیم بدون ها » ۰۹81)فریره، می11: محدود ) وجه وشود. محتوایی

سویةآموزشوتأثیرآنرویشخصیتپایه،بهظهوروبروزشخصیتفرهنگیغیرسخنوریک

دهند،زند،شاگردانبافروتنیگوشمیمعلمحرفمی»شود.درایننوعازآموزش،منجرمی

(.2۱)همان:«دانندداندوشاگردانهیچنمیچیزمیمعلمهمه

                                                            
 کالیکسخودازسخنوراننامییونانبودهاست.۰
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فرهنگاکولوژی» شکلها را شخصیتمیها توسعة فرهنگبر و هایمختلفتأثیردهند

(نیز۰۹83زیباکالم،ماچگونهماشدیم)(.درکتاب6۱۱6:۰۹۹تریاندیسوسو،«)گذارندمی

گیریآنتأثیرگذاشتهشده،دراینکهاکولوژیواقلیمایرانیتاچهاندازهبرفرهنگوشکل

 مقالة در دیدگاه این است. شده ایرانی»تأکید سازگاری » و۰۹13)بازرگان، روشنفکر )

فرضرابپذیریم،دراقلیمایرانیکمبودسیاستمدارایرانینیزبازتابداشتهاست.اگراینپیش

آبونیازبهمدیریتآبسببشدهاستکهاستبدادشرقیریشهبگیرد.ایناستبدادماهیت

گیرینهادهایاولیهوثانویهخودموجبشکلتابد.اینصداییداردوچندصداییرابرنمیتک

اعمازخانواده،آموزشومذهبدرراستایخدمتبهایناکولوژیوایننظاماستبدادیشده

امروزه بااست. نیست. کنونیکارآمد جامعة در الگویفرهنگیغیرسخنور یا شخصیتپایه

ایوندرفضایمجازی،فضایرسانهشدتوجهبهنیازهایامروزافرادوگسترشابزارهایدیده

کانون شود.تعدد بازنگری سخنوری و مذمتسخن در دارد ضرورت جامعه در قدرت های

درنتیجهپذیرندهومنفعل اینجامعةغیرسخنورقادرنیستآگاهانهببیندونقدکند؛ هاست.

رسدبحرانهنظرمیبشود.گراوشفاهیشدهوبهروزمرگیویکنواختیدچارمیجامعهمدرک

ورزیوگووسخنورزیدرجامعةایرانینتیجةنبودگفتنوشتندرایران،یابحرانکاروکنش

تشخیصریشه باشد. کتاب)تنها اندکایرانیانبه برایهر۰1ایعللرجوع مطالعه دقیقه

بحران کمایرانی(، یا ننوشتن کمهای و نخواندن )نوشتن، 66کاری در هردقیقه برای روز

نگریدرزندگیروزمرهجستوازآنچراغراهیبرایبهبوداوضاعتوانباژرفرامی۰ایرانی(

تنها است. نشده گرفته آموزشیدرنظر مراحلمختلفزندگیما، برایاینمهمدر ساخت.

یانمنبعسخنبرایماهمانزبانمادریوزبانیاستکهدرکویوبرزنبهمددزندگیدرم

می انسانی سخنجامعة و سخن اصول که چیزی آموزشی، نظام در ماآموزیم. به را ورزی

بینینشدهاست.بیاموزد،پیش

 گیرینتیجه
اما است، بوده معمول و مرسوم همواره جانبقدرتسلطه، از سکوت به توصیه تاریخ، در

الوهیت سکوتو به تنهافراوانیتوصیه ایرانیان، میان دلیلماهیتاستبدادیبخشیآن به

توصیه است. نبوده ایران در خودحکومت که است کسانی جانب از سکوت به بسیار های

                                                            
براساسگزارشمرکز۰ است. شده منتشر ایرانیان میان در کار ساعت و ساعتمطالعه از مختلفی آمارهای

دقیقهدرروزاست.66ویژهدربخشدولتی(کارمفیدکارمندانایرانی)به»هایمجلسشورایاسالمیپژوهش

مفیدکارمندانازسالگذشتهبهیکدقیقهبود.کار20دقیقهیابهعبارتی0سالگذشتهاینرقمیکساعتو

 (.61/۰۰/۰۹1۰)سایتخبرآنالین،«سومکاهشیافتهاست
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بوده سخنوری سخنرانیو سخندانی، مسلم توصیهاستادان از بخشی ماننداند. هایشاعرانی

هاینشانههایکیازهادرطولقرنماندهازآنسعدیومولویدرمتناشارهشد.متونبرجای

ماندنوذکرمزایایسکوتبرایهامبنیبرساکتهایآنهاست؛پستوصیهدوستیآنسخن

گروه گروهکدام دربارة است؟ چراییاینهایهدفسخنانسخنهایاجتماعیبوده دانانو

بسطتوصیه و توسعه زندگیکنونی، در دستاست. ادبیاتایرانیمطالعاتاندکیدر در ها

درتوصیه ادبیات این از استفاده تداوم و نوجوانی کودکی، دوران از سکوت به مکرر های

زدندردهد.ازاینرهگذر،قدرتتشخیصزمانسکوتیاحرفهایبعدیزندگیرخمیدوره

انتقالومواقعالزمازماگرفتهشدهاستوشخصیتپایةغیرسخنورشکلمی تثبیت، گیرد.

پذیرد.شخصیتفرهنگی،مقدموسیلةنهادهایاولیهوثانویهانجاممیترویجشخصیتپایهبه

هایحاصلگیردوبهدنبالآن،باآموزشبرنهادهایاولیهونهادهایثانویهدرجامعهشکلمی

ازهرایندونهادتقویتمی زادهنمیشود. .شودشودبلکهساختهمیانسانسخنرانسخنور،

ماحصلتاریخاستونهادهایآموزشی،فناوریوخانوادهبهبازتولیدشخصیتتاریخیسکوت،

ایاینالگویاند.فناوریوآموزشهرچندضعیفوناقصتوانستهاستتااندازهآنکمککرده

به اما چالشبکشاند، به را الگویتاریخی این تضعیف و چالشکشاندن به برای حتم طور

کافیبرخوردارنیستند.آموزشوفناوریدرهرفرهنگرنگفرهنگیغالبدرجامعهازنیروی

شوند.گیرندومتصدیبازتولیدعناصرفرهنگیخاصهمانفرهنگمیوبویآنفرهنگرامی
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