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 چکیده

ی مناسب برای آموزش و یادگیری اهمیت دارند. هاروشی فرهنگی در اتخاذ هاساختزیر

یژة سکوت در فرهنـ  ایرانـی و ن ـن آن در تعـامجت اجتمـاعی بـا       وی جایگاه راستادر 

( و 4391(، هـا  ) 4334هـای هافسـتد )  یهنظردر چارچوب حاضر  ةم المعانی گوناگونن، 

، متـون ادبـی   از برگرفتـه  کارکردهای سـکوت   یبه بررس( 4391اسپربر و ویلسون ) 4ارتباط

ایـ  پـژوهن بـا رویکـرد کیسـی پـر از گـردآوری و         .پرداخته است المثلو ضرب دینی

بـه تزییـه و تیلیـل     (هـا المثـل دینی و ضربمتون یکرة زبانی )متون ادبی، پبندی کل طب ه

آماری، در کارکردهای مختلف سـکوت، تسـاوت معنـاداری را     پرداخت است. بررسی هاآن

تری از سکوت مـورد  نشان داد. نتایج حاکی از آن است که در متون ادبی کارکردهای متنوع

ها اولویت با کارکرد ع جنی سکوت و سـپر  المثلتوجه بوده است. در متون ادبی و ضرب

بر کارکرد ع جنی و اخجقی اسـت،   کارکرد اخجقی آن است. همچنی  در متون دینی تأکید

هـای ایـ  پـژوهن    با ای  تساوت که کارکرد اخجقی بر کارکرد ع جنی برتـری دارد. یافتـه  

یابی عدم گراین بـه برقـراری ارتبـاط، افـیاین تعامـل کجسـی و بهبـود        تواند در ریشهیم

 . کردن به زبان دوم مؤثر باشدمهارت صیبت

  .یة هافستد، ارتباطنظراخجقی، سکوت،  کارکرد ع جنی،: هاهکلیدواژ

 

                                                           
1 Relevance theory 
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 . مقدمه1

گست  در نگست  تعریف شود، هنگامی که گویندگان با ارادة خود خاموشـی را  « سکوت»اگر 

تواند برای مخـاطبی  خـود حامـل معـانی و تعـابیر      دهند، سکوت میبر سخ  گست  ترجیح می

بودن ماهیّت سـکوت از  دلیل نسبیبه گوناگونی از رضایت تا مخالست باشد. ای  معانی و تعابیر

( بر ای  است 11، ص. 4339فرهنگی به فرهن  دیگر متساوت است؛ چنانکه اعت اد جاورسکی)

امـر   توانـد در که مسهوم سکوت متغیری وابسته بـه بافـت و فرهنـ  اسـت و ایـ  تعـابیر مـی       

 ن ن داشته باشد.   یادگیری در هر فرهن یاددهی

انگلیسی در مؤسسات خصوصی که هـدفن ایزـاد تـوانن     زبان شایران، رویکرد آموز در

میـیان قـرار    حـداقل  در ارتباطی است، با شیوة تدریر سنتی آن در مدارس که گستگو و تعامل

هـای مختلـف، بـه    آمـوزان، بـه روش  دارد، متساوت است. در ای  فضای آموزشی جدیـد زبـان  

واژگان و شیوة  زبان، ساختار ایرانی هم آموزانزبان برای شوند کهصیبت و گستگو واداشته می

در ای  فضا عنصـر   .آموزشی در م ایسه با مدارس متساوت استابراز خود و هم فضای فرهنگی

 هـر  کردن با هدف ایزاد توانن ارتباطی بسیار پُررن  اسـت. ماننـد  گستگو و تشویق به صیبت

ای تـدریر، یـادگیری و   هـ بـر شـیوه   تـوجهی  قابل طوربه فرهنگی هایارزش آموزشی، مییط

مثابـة طـج و   ایرانی با ذهنیت سکوت به آموزانگذارد. حا  زبانتأثیر می درون کجس تعامجت

نظـر  کننـد کـه بـه   فضای آموزشی جدیـدی را تزربـه مـی   « میورمعلم»عادت به شیوة آموزشی 

. اینکه افـراد  کشدبه چالن می« سکوت»های فرهنگی آنان را در مورد ها و آموزهرسد انگارهمی

هـای فرهنگـی هـر جامعـه اسـت و در امـر       چرا و چه زمانی سکوت اختیار کنند تابع رهنمون

آمـوزان  رسد که زبـان نظر میکردن و نوشت  به زبان انگلیسی، بهیادگیری زبان با هدف صیبت

 کنند.  های فرهنگی عمل میورای ارزش

شناسـانة سـکوت،   وتیلیل جامعـه ییهاز دیدگاه اصو  نظری، ای  پژوهن با شناسایی و تز

های فرهنگـی کمـ    تر و درک بیشتری از تساوتتواند به رسیدن به نظریة جامعطور کلی میبه

تـوان بـه   کند. همچنی  با طرح زاویة فرهنگی جدیدی در آموزش زبان دوم در نگاه کـجن مـی  

های درسی با توجه های پژوهن و همچنی  تألیف کتابهای تدریر و شیوهبازنگری در شیوه
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های فرهنگی دربارة سکوت پرداخت و راهگشای تبیی  رهیـافتی نـو دربـارة رویکـرد     به ارزش

توانـد  عجوه، ایـ  پـژوهن در نگـاهی ختردتـر مـی     فرهنگی به آموزش و یادگیری زبان شد. به

 کردن به زبان انگلیسی را بهبود ببخشد. های زبان دوم مانند صیبتمهارت
 

 پژوهش. پیشینۀ 2

غیاب صدا یا عدم وجود عناصر زبـانی   بسیاری بر ای  باورند که سکوت صرفاً پژوهشگران

؛ 4331اسـت )بلیمـی،   ی اهمیـت  ئسـخ  حـا   ةکه به انداز باشدیم بلکه بخشی از ارتباط ،نیست

 (.  4391؛ تان  و ساویل ترویکه، 4339جاورسکی، 

 نویسـد یمـ  4«سکوت گستـاری »ر اوسکوت یا به تعبی ای  ( در تعریف99، ص. 4331) بلیمی

به باور جانستون  .«کندینگست  مسهومی ارتباطی پیدا مگست  است، سخ جایی که قانون، سخ »

شـود یـا   ینمـ پـر آنچـه گستـه    « سکوت یعنی هرچییی که حضور ندارد»( نیی 90، ص.8009)

نـی   همچ (.8001شـود )گلـ ،   یمـ طور غیرمست یم و میذوف بیان شـود، سـکوت تعریـف    به

ـ ( سـکوت در تعـامجت را بـه   19، ص. 4339) از بـانویلی  ن ل( به8008) آگویکم کـنن  » ةمثاب

مساهیم گونـاگونی را در تبعیـت بـا تعـابیر هنزارهـای      »که  کندیتوصیف م «ارتباطی غیرکجمی

ماهیتی آمیخته با  حامل معنا و . به همی  دلیل است که سکوت در تعامل«کندیفرهنگی منت ل م

  دارد. ابهام

مسـاهیم و کارکردهـای سـکوت در ارتباطـات      ینـة شـده در زم انزـام  یهـا از میان پـژوهن 

سـکوت، برگرفتـه از مطالعـات     از کارکردهـای  یا( خجصه9، ص. 8001) فرهنگی، ناکانهمیان

 9«بخشــی تعــیّ» ،(4391)چافــه،  8«شــناختی» پژوهشــگران مختلــف، تیــت عنــاوی  ســکوت

ـ ارا (4398)باسـو،   1«اطسیع» و (8000)جاورسکی،  1«یاجتماع» ،(4339)جاورسکی،  ه کـرده  ئ

گست  یـا  سخ  هنگامالزم برای پردازش زبان  ةزمان یا وقس «سکوت شناختی»ترتیب است که به

                                                           
1 Verbal silence 

2 Cognitive 

3 Discursive 

4 Social 

5 Affective 
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تعریـف   معنـایی و دسـتوری   یواحدها تشخیص برایوقسه  «بخنتعی سکوت »، شنیدن است

 در آخـر  روابـط اجتمـاعی دارد و   ن ـن سـاماندهی یـا تنظـیم     «سکوت اجتمـاعی »شده است، 

 ن ن مدیریت احساسات دارد. «سکوت عاطسی»

 . نظریۀ ارتباط1. 2

 و کجمـی  اعـم از  انسانی، ارتباطات هاییژگیوتری  یاساس ( معت د است از4393گرایر )

 تیلیـل سـکوت،   و کـه در تزییـه   رسـد یمـ  نظـر است و به منظور تشخیص و بیان غیرکجمی،

 یهـا بافت در غیرکجمی مسهومی عنوانبه ی  دیدگاه باشد؛ زیرا سکوتترناسبم «نظریة ارتباط»

ر هـ  ذهـ   در طبق ای  نظریـه،  .باشد داشته گوناگون تعابیر و تساسیر تواندیم موقعیتی گوناگون

 و اسـت  شـناختی روان سـاختاری  ینـه وجـود دارد کـه   زم نـام بـه  تصورات از یامزموعه فرد

 قرار جدید مطالب معرض در کهوقتی فرد هر گیرد.یم بر دری  مع نیزما در را فرد یهاانگاره

ی هـا نگـاره کنـد. ا یم اضافه خود ینةزم به را م ابل طرف توسط شدهطرح یهاانگاره ،گیردیم

 یـا  آورنـد  وجـود بـه  جدیـد  یهاانگاره وشده  ادغام فرد قبلی اتتصور با است ممک  جدید

، 4391)اسپربر و ویلسـون،   کنندیف تضع یا ت ویت ران آ یا دبیداین ذه  از را قبلی یهاانگاره

 همـة  دارد ینـده انتظـار  گو از شـنونده  در ای  نظریه به ای  معنا است که« ربط»مسهوم (. 4331

 ی همـ بـا   یـی ن خود و باشد برخوردار ربط حداکثر از پیامن تا دهد خرج به را خود کوشن

 یدهفاینه/هیاصل  براساس که ینسب است یمسهوم ربط کند؛ پریم یرتعبرا  یافتیدر یامپ انتظار

 و بـود  خواهـد  یشـتر بآن  ربـط   یشتر باشـد ب پیام یبافت تضمّنات هرچه یعنی شود؛یم یفتعر

ـ  کوشـن  و تجش باشد یشترب پیام ربط هرچه بـود   خواهـد  کمتـر  آن یـر تعبی بـرا  الزم یِذهن

 .(4331، 4391)اسپربر و ویلسون، 

وابسته به بافت هسـتند و بافـت مسـت ل از تسسـیر فـردی نیسـت،        هایاماز ای  واقعیت که پ

هـر فـرد از جهـانِ     مسروضـات تزربـه و   و بسته به دانن پیامی،که هر  شودیچنی  برداشت م

. اینزاسـت کـه ن ـن فرهنـ  در     معانی ضمنی متساوتی در شنونده ال ا کند تواندیم ،پیرامونن

 شود.  یمتعبیر ای  معانی ضمنی بسیار بااهمیت 

 



 09                                  ...سکوت شناختی کارکردهایبررسی جامعه                        متشه و چهل سال 

 فرهنگی. فرهنگ و مطالعات میان2. 2

امـا در   ،مختلسی بـه آن نگریسـته شـده اسـت     هاییدگاهوسیعی است که از د ةفرهن  م ول

ـ بهکنونی فرهن   پژوهن مشـترک   رسـوم هـا، هنزارهـا، باورهـا و    از ارزش یامزموعـه ة مثاب

ست )دانی، کان  و مـول ،  شوند، تل ی شده ایاعضای جامعه که از نسلی به نسل دیگر منت ل م

(. به اعت اد ویگوتسکی اساساً فرآیندهای شناختی با مساهیم فرهنگـی شـکل   8044؛ کیث، 4339

یزـة  نتنویسـد عـادات فکـری در    یم( 8009از های  )ن ل( به4939(. پیش دم )4399گیرند )یم

 گـر بپـذیریم در  اگیـرد. بـا ایـ  تعبیـر،     یمـ و باورهـا شـکل    هاارزشتأثیرگرفت  رفتار از ای  

ـ  تـأثیر  یرامونمانپ یایدن از ما تصورات یجدرتهب ،فرهن  چارچوب  هـر  پـذیرد، در نتیزـه  یم

 خـود  یرفتارها و ینندبب اییهزاو چه از و چگونه را یادن که آموزدیم خودی اعضا به فرهن 

 ماست. گیری کرد که درک ما از دیگری تابع فرهن توان نتیزه. و نیی میدنده شکل چگونه را

شـناختی  ة زیربنـای روان مطالعـ فرهنگـی، یکـی از رویکردهـای مهـم،     ی میانهاپژوهندر 

ها، باورها و رفتارهاست. نظریات هافستد و ة تساوت ارزشکنندفرهن  یا ابعادی است که تبیی 

شناسی فرهنگی است. در نگاه هافسـتد جوامـع شـرقی    های ابعادی مطرح در روانیهنظرها  از 

گـرا  بسیار مهم اسـت، بیشـتر جمـع    هاآنمراتبی در ی سلسلههان ناط و حسظ گروه و که ارتب

ها بـر اسـت ج  و کامیـابی فـردی تأکیـد      که جوامع غربی که در آنشوند، در حالییممیسوب 

 یـانگر بدارند که  4مراتبی اشاره به بُعد توزیع قدرتی سلسلههان نشود، بیشتر فردگرایند. می

 و را بپذیرند قدرت یعتوز در ینابرابر ی  جامعه، کمتر در قدرت یدارا افراد هک است ییانیم

 همـة  در قـدرت  یـع توز در ینـابرابر  رغمعلی .(39، ص. 8004بدانند )هافستد،  یعیطب آن را

متسـاوت اسـت    یگـر د فرهنـ   از فرهنگی بـه  ی جامعهاعضا یرش آن نیدپذ درجة ،هافرهن 

   (.484، ص. 8008)بری، پرتینگا، سگا  و داس ، 

است که در جوامع شرقی در حد متوسـط تـا زیـاد و     8شده تیمل ابهاماز دیگر ابعاد مطرح 

در فرهن  غرب )بیشتر شما  اروپا و آمریکای شمالی( کـم تـا متوسـط ارزیـابی شـده اسـت       

                                                           
1 Power distance index 

2 Ambiguity tolerance 
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بنـدی دیگـری، جوامـع شـرقی در دسـتة      (. براساس ت سیم4399تومی، -)گودیکانست و تین 

(. اعت ـاد هـا  بـر ایـ      4391گیرند )ها ، یمقرار  4ة بافت ضعیفدستها در یغرب بافت غنی و

است که در بافت غنی، بیشتر اطجعات موجود در پیام یا در میـیط و موقعیـت فیییکـی قـرار     

که در بافت ضعیف ای  اطجعات درون خود کتـد  ماند در حالییمدارد یا در درون فرد میسوظ 

دلیل ای  امر در بافت غنی، حسظ وفاق، وجهـه و ادب عنـوان شـده اسـت     شود. یمزبانی نهاده 

 (.  4339تومی و کرگوی، -؛ تین 4339؛ گادیکانست و کیم، 8009)العیسی، 

شده حکایت از نگرش متساوت به فرهنگی متعددی که انزامی میانهاپژوهندر ای  راستا، 

جوامع فردگـرا، بـرای سـکوت      گرا برخجفسخ  و سکوت دارد؛ چنانکه در کل جوامع جمع

؛ مارکی، کیتایاما و هیم ، 8008ع جنی یا متسکرانه ارزش و جایگاه واالیی قائلند )کیم و مارکی، 

منسـی همچـون ناسـازگاری در     یهـا با ارزش توأمدر فرهن  غرب نگرش به سکوت (. 4331

ـ اکـراه یـا    و رد و عجقگی، تـرس، نسـی  توجهی و بیفردی، بیروابط میان توانی در برقـراری  ان

سـکوت  غرب  (. همچنی ، گاهی در4338؛ وینم ، 4391است )گایل، کاپلند و اسکل ، ارتباط 

ایـ  در حالیسـت کـه    (. 4314شـود )فرویـد،   یبیماری روحی یا اختجالت روانی تل ی م ةنشان

دن و برای رسـی  داندیسکوت را برابر با ع ل و دانایی و کما  م ،فرهن  شرق نگرش غالب در

؛ کـیم و  4391کنـد )آزومـا،   یمـ  توصـیه را  نسر ةسکوت اختیارکردن و میاسب ،به بلوغ فکری

 (.4331نامی، یم؛ 8008مارکی، 

عنوان ابیار کنتر  اجتماعی در شـکل  به ن ن سکوت به توانیکارکرد اجتماعی م یشینةدر پ

ن ن آن در تعریـف و  ( و 8001 ( و سانسور )گاالسینسکی و گاالسینسکا،8008 تنبیه )آگویکم،

امـا یکـی از    ؛( اشـاره کـرد  4399( ولبـرا ) 8008) حسظ روابـط قـدرت در مطالعـات آگـویکم    

. از نظـر  اسـت  «اسـتراتژی ادب » عنوان راهکار یـا سکوت اجتماعی ن ن آن بهمهم کارکردهای 

حسـظ حیثیـت   »عنصر کلیدی گستمان ادب  8«ادب یةنظر»گذاران (، پایه4399) براون و لوینسون

یید و تمزید دیگران در کارها و رفتارها( و أ)مورد ت« مثبت ةوجه» :استدر دو چهره  «ا وجههی

                                                           
1 High and low context  

2 Politeness theory 
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( نیی 1، ص. 4319) حریم خصوصی(. گافم  حسظ)است ج  در امور شخصی و  4«وجهه منسی»

 و شودیم قائل خود یبرا فرد که است دانسته ایابیزای اجتماعی ارزش را «وجهه حیثیت یا»

پـر سـکوت اختیـار     .کننـد یم توجه آن به یشانرفتارها در و آگاهندآن  وجود از دیگران نیی

)سـیسیانو،   اجتماعی شود تعامجتیا شرمندگی در  شدن ناخواستهمانع از تیمیل تواندیکردن م

ایـ    ( بـر 4331اسـکل  و اسـکل  )   باور ،در همی  زمینه (.4339؛ جاورسکی و استسان، 4339

 .   استمنسی( یا است ج   ةوجه)حیثیت حسظ وت یکی از راهبردهای گستاری یا سکاست که کم

در  «قـدرت  ةفاصـل »عـد  باید بُ  «حسظ وجهه یا حیثیت»تومی معت د است در تعریف -تین 

 ةفاصـل  بُعـد  با یهافرهن  مردمان( 4334) (. براساس تی ی ات هافستد8001) نظر گرفته شود

 مردمـان کـه  حـالی  در ینـد گراو بیشـتر جمـع   رنـد پذییمراتبـی مـ  سلسله یهاقدرت زیاد، ن ن

مراتب اجتماعی را در تعامجت به حداقل سلسله یهاقدرت کم، ن ن ةعد فاصلبا بُ یهافرهن 

 .ایندو بیشتر فردگر رسانندیم
 

 . هدف پژوهش3

 های زیر پاسخ دهد:  کوشد تا به سؤا یمپژوهن حاضر 

 تون ادبی تساوت معناداری وجود دارد؟. آیا میان کارکردهای سکوت برگرفته از م4

المثل تساوت معنـاداری وجـود   . آیا میان کارکردهای مختلف سکوت برگرفته از ضرب8

 دارد؟

. آیا میان کارکردهای گوناگون سکوت برگرفته از متون دینی تساوت معنـاداری وجـود   9

 دارد؟
 

 . روش پژوهش4

 . داده1. 4

شـاعران و سـخنوران نامـدار،     نثـر  شـعر یـا   ن،پـژوه  ایـ   در شـده بررسی و تیلیل متون

بیت یا مضمون  4901ها، آیات و روایا ت در زمینة سکوت است. متون ادبی شامل المثلضرب

                                                           
1 Negative face 
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طوسـی،  ؛ فردوسی49سمرقندی، از شاعران و سخنوران مختلف است: قرن چهار و پنج )رودکی

؛ 11وشـمگیر،  بـ  س؛ کیکـاوو 409؛ ناصرخسـرو،  1؛ عنصـری بلخـی،   8؛ فرخی سیسـتانی،  19

؛ 44؛ خاقـانی شـروانی،  10غینـوی،  (، شاعران قرن ششـم و هسـتم )سـنایی   10میمدغیالی، امام

؛ 430الـدی  رومـی،  ؛ موالنـا جـج   19؛ شمر تبرییی، 98؛ عطار نیشابوری، 11گنزوی، نظامی

، (414؛ صائب تبرییی، 89؛ جامی،81(، شاعران قرن هشتم تا یازدهم )حافظ، 33سعدی شیراز، 

؛ علـی  19؛ پروی  اعتصامی، 43؛ فرخی ییدی، 40؛ عارف قیوینی،84میرزا،شاعران معاصر )ایرج

؛ 14؛ فریدون مشیری، 81؛ احمد شاملو، 49؛ سیاوش کسرایی، 81؛ اخوان ثالث، 91اسسندیاری، 

( 4999)مکارم شیرازی،  اخجق در قرآندینی شامل جلد او  کتاب متون (. 19هوشن  ابتهاج، 

و پایگـاه   السصـاحه نهـج ، البجغـه نهـج ینـة سـکوت پرداختـه،    زمبررسی آیات قرآنـی در  که به 

هـای موجـود در کتـاب    المثـل ها شامل بررسـی ضـرب  المثلرسانی حوزه است و ضرباطجع

 هـای فارسـی  المثـل فرهن  جامع ضـرب ( و 4998راد،)شکوری المثل فارسیهیار ضربدوازده
  ( است.4999)دهگان، 

بیـت و   100شده، نهایتاً از متون ادبی ظور انزام ای  پژوهن از مزموع متون بررسیمنلذا به

روایت و آیة قرآنی دربارة سـکوت انتخـاب و    490المثل و از متون دینی ضرب 810مضمون و

حـدبث و  490انزام شـد. بـرای متـون دینـی      Nvivoافیار نرم 9ة نسخها با تزییه و تیلیل آن

ئمة اطهار و آیاتی از قـرآن کـریم و بـرای متـون     ا)ص(، حضرت علی)ع(، روایت از پیامبر اکرم

بیت و مـت  منثـور، تزییـه و تیلیـل شـد. الزم بـه ذکـر اسـت          100المثل و ضرب 810ادبی 

 تـا اشـباع کامـل ادامـه یافـت؛ بـدی  معنـی کـه اطجعـات جدیـدی اضـافه            هادادهآوری جمع

 نشد. 

 ونین اشعار و متا انتخاب علل. 1. 1. 4   

هـا و  المثـل متون ادبی، ضـرب  تمامی ای  پژوهن امکان تیلیل چارچوب در آنزاکه از 

ینة سکوت وجود نداشت، برای متون ادبی از آثـار سـخنوران و   زمشده در متون دینی نگاشته

ی مختلـف از قـرن چهـارم تـا عصـر      هادوراننام و تأثیرگذار در زبان صاحبیفارس شاعران

 کـه ی گستگوهایشاعر و سخنور با نظم تاریخی است. از  89ل آن حاضر انتخاب شد و حاص
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گیینن  که شد حاصل نتیزه ای  ،ندداد انزامی فارس ادبیات ةرشتمتخصصان  باپژوهشگران 

ـ اهمیت و تأثیرگذاری  لیاظهب آثار ای  شاعران و سخنوران ة مناسـبی اسـت کـه بیـانگر     نمون

ها نیی پر از مشورت بـا  المثلبرای ضرب ینة سکوت است.زمهای غالب و جامع در یدگاهد

المثـل  فرهنـ  جـامع ضـرب   و  المثل فارسیهیار ضربهدوازدی هاکتابمتخصصان ادبیات، 

که پژوهشگران خود تسـلط الزم را  از آنزایی. عنوان منابع اصلی انتخاب شدندبه های فارسی

اخجق به سکوت از کتاب  برای تسسیر آیات قرآنی نداشتند، برای بررسی آیات قرآنی مربوط

( استساده کردند. نویسنده در فصـل دوازدهـم جلـد او  ایـ      4999)مکارم شیرازی،  در قرآن

طور مسصل و مبسوط، به مضمون سکوت و آیاتی که در ای  باره هسـتند، پرداختـه   کتاب، به

ترتیـب  است. برای احادیث حضـرت پیـامبر)ص( و حضـرت علـی)ع( دربـارة سـکوت، بـه       

هـای دیگـری ماننـد    بررسی شـدند. همچنـی  از کتـاب    البجغهنهجو  السصاحهنهجی هاکتاب

روایات پیـامبر و امامـان دربـارة سـکوت گـردآوری       اصو  کافیو  بیاراالنوار الیکمه،مییان

مشترک بودند یا با تساوت اندکی  هاکتابشدند. بسیاری از روایات مربوط به سکوت در ای  

 نگاشته شده بودند. 

 روش گردآوری متون. 2. 4

ها و همچنی  ابیات و متون حـاوی  المثلی، آیات، روایات، ضرباکتابخانهیوة شبا مطالعه به

ماه استخراج شد. مجک انتخاب ابیات و متون، فراوانی اشـعار   1کارکرد سکوت در طو  مدت 

زمـی  بـوده   یـران و متون در ای  حوزه یا مییان تأثیرگذاری شاعران و نویسندگان آن بر مـردم ا 

ة دوراست. برای مثا ، در بخن ادبیات تعلیمی، درس پانیدهم کتـاب زبـان و ادبیـات فارسـی     

گـویی از ابتـدای بـاب    طور اخص به پروردهساله( به49تا49آموزان دانشگاهی )برای داننپین

ن المثلها نیـی صـرفاً دارا بـودن مضـمو    هستم بوستان سعدی پرداخته است. مجک انتخاب ضرب

سکوت بوده است. در مورد قرآن، تمام آیاتی که به مضمون سـکوت پرداختـه و توسـط عـالم     

دینی ثبت شده انتخاب شد. روایات حضـرت پیـامبر و امامـان نیـی در بـاب سـکوت از منـابع        

 ذکرشده استخراج شد. 
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کـه بـر نـوعی اسـت را اسـتوار اسـت و از طریـق         4بنیـاد پژوهن کنونی براساس نظریة داده

آوری و کند، انزام شده اسـت. در ایـ  روش، جمـع   یمی منتج از پژوهن، نظریه تولید هاداده

جای طرح و نظریة احتمالی نهایی با یکدیگر ارتباط نیدیکی دارند و پژوهشگر به هادادهتیلیل 

دهـد تـا نظریـه را پدیـد آورنـد      یمـ فرصـت   هـا دادهفرضیه با ورود به حوزة مورد مطالعه، به 

شده که در پـارادایم تسسـیرگرایی قـرار    (. مبنای روش کیسی استساده4339کوربی ،  )اشتراوس و

( تأکیـد  هـا داده)تا تیمیل ای  م والت بـه   هادادهو م والت از  هامضمونگیرد، بر پدیداری یم

 (.4330دارد )پات ، 

ایی آن، های کیسی، در ارزیابی اعتبار و پایهرچند بر روی اصو  پارادایمی حاکم بر پژوهن

نظـری نیسـت   کارگیری مساهیم مربوط به آن، اتسـاق نظر وجود دارد، در ارزیابی عملی و بهاتساق

(. لذا پر از اینکه تمامی اشعار و متون تیلیل شدند، بـرای دسـتیابی بـه اعتمـاد     4999)ایمان، 

از مورد نیاز، استاد راهنما بر تمام مراحـل پـژوهن نظـارت داشـت و اعتبارسـنزی را دو تـ        

ها، فراوانـی هرکـدام از   یلتیلمتخصصان ادبیات و الهیات انزام دادند. پر از تأیید صیت ای  

ها و آیات و روایـات ارجـاعی بـه آن    المثلها براساس تعداد اشعار، ضربیبندیا طب ه هام وله

میاسبه شد که ای  امر سبب افیاین سرعت و دقـت   Nvivoافیار نرم 9ة نسخم وله، از طریق 

و با استساده از تیلیـل آمـاری    Excelافیار بندی شد. همچنی  با نرمفرآیندهای تیلیلی و جمع

 دست آمد.ها بهیفراواندو(، سطح معناداری مزذور کای )خی
 

 هادادهتحلیل . 5

 هامقوله. 1. 5

 بنیـاد، طـی سـه مرحلـه کدگـذاری صـورت      ، با توجه به رویکـرد نظریـة داده  هادادهفرآیند تیلیل 

 (.4339. کدگذاری انتخابی )اشتراوس و کوربی ، 9. کدگذاری میوری؛ 8. کدگذاری باز؛ 4پذیرفت: 

هـا و متـون دینـیِ    المثـل شـوند، ابیـات، ضـرب   یمـ صورت پیوسته دنبا  در ای  مراحل که به

ـ انـد. نخسـت در قالـب    خـط تیلیـل و کدگـذاری شـده    بهشده به صورت خطآوریجمع ة مرحل

                                                           
1 Grounded theory 
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هـا و ابعـاد   یژگـی وهر مسهوم موجود ی  عنوان یا برچسب داده شد و براساس  کدگذاری باز، به

هر مسهوم، تعداد زیادی کدهای باز یا خام نمایان شـدند. سـپر در مرحلـة کدگـذاری میـوری،      

ها مرتبط بودند، گـردآوری شـده و بـه میوریـت     لیاظ مسهوم و ویژگیهرتعداد از کدهایی که به

ترتیب، پر از فرآیند شکست  متون ادبـی و دینـی بـه کـدها و     بدی ی  م وله سازماندهی شدند. 

حـو  میـور    هـا آنبنـدی  کـردن و دسـته  ها در کدگذاری باز، در ای  مرحله بـه مـرتبط  زیرم وله

ة آخر یعنی کدگـذاری  مرحلدست آمد. در م وله به 49موضوعات اصلی پرداخته شد که در اینزا 

منظور پدیدارشدن م ولة اصلی بـود، پـر طبـق    به هادادهن سازی و پاالیانتخابی، هدف یکپارچه

ی صورت پذیرد کـه  اگونهبه هام وله( تجش برای  شد که انتخاب 4339نظر اشتراوس و کوربی  )

که در پـژوهن   ة مساهیم پدیدآمده در مراحل قبل را پوشن دهدعمدة اصلی استخراج شده، م ول

شـده  ة حاصـل م ول 9 وله یا کارکرد ت لیل یافت. در ادامه، م 9م وله به  49کنونی و در ای  مرحله 

 توضیح داده خواهد شد.

 کارکردهای سکوت . خالصۀ تعاریف1جدول 
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 یی از متون برای کارکردهای سکوتهانمونه. 2جدول 

 
 

 ها و متون دینی  المثلی سکوت برگرفته از متون ادبی، ضربکارکردها. تحلیل 2. 5

مشـخص شـد از میـان انـواع      ،و متـون نثـر حـاوی مضـامی  سـکوت      پر از تیلیل ابیات

رتعـدادتری   ( پN=97ُکارکرد ع جنی سکوت ) ،متون ادبی شده ازکارکردهای سکوت استخراج
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، مشـابه نتـایج   هـا نیـی  المثـل ضـرب  تعدادتری  اسـت. در ( کمN=1سکوت ) ةرانمیوّ و کارکرد

میوّرانـه و  ( و سـکوت  N=26) ری  تعدادکارکرد ع جنی سکوت بیشت مستخرج از متون ادبی،

( اصـجً  N=0که به کارکرد عرفـانی سـکوت )  ، در حالیدن( کمتری  تعداد را دار(N=1اختناقی 

را داراسـت و   (N=73) دبیشـتری  تعـدا  در متون دینی، کـارکرد اخجقـی    .ی نشده استااشاره

ی  متون سکوت اختنـاقی  ، ای  در حالیست که در اتعدادتری  استکم( (N=1سکوت میوّرانه 

 اند.( ذکر نشدهN=0و مبادی ادب )
 

 
 

 ها و متون دینیالمثل. توزیع فراوانی کارکردهای سکوت در متون ادبی، ضرب1نمودار 

 

ی کردهادهد که تساوت معناداری میان کاریمافیون بر ای ، تیلیل آماری مزذور کای نشان 

 (x²=141.52, p < 0.01).سکوت در متون ادبی وجود دارد 

 سکوت عارفانه ،(N=50(، سکوت اخجقی )N=97، سکوت ع جنی )4با توجه به جدو  

(N=48( سکوت تعلیمی ،)N=45( و سکوت اختناقی ) N=42   در متون ادبی بـین از دیگـر )

دهد که رجـا  ادب، در متـون ادب،   یمی ای  جدو  نشان هادادهاند. همچنی  کارکردها مطرح

 کنند.( تأکید نمیN= 1) ( و سکوت میوّرانه(N=9دب بر سکوت مبادی ا
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 متون ادبیی سکوت در کارکردها. نتایج آزمون مجذور کای 1جدول 

 
 

همچنی ، تیلیل آماری مزذور کای بیانگر تساوت معناداری میـان کارکردهـای مسـتخرج از    

 (x²=70.96, p < .01). هاستالمثلضرب

سکوت تعلیمـی   ،(N=14) (، سکوت اخجقیN=26، سکوت ع جنی )8با توجه به جدو  

(N=9در ضرب )یـ  جـدو    ی اهـا دادهها بین از دیگر کارکردها اهمیت دارد. همچنی  المثل

در  سکوت مبـادی ادب،  سـکوت میوّرانـه    دهد که سکوت عارفانه، سکوت اختناقی،یمنشان 

 گیرند.ینمها مورد اقبا  عمومی قرار المثلضرب

 

 

 اختناقی/مبادی ادب/ مزوّرانه > تعلیمی   >عارفانه  >اخالقی  >  عقالنی
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 ارائه شده است. 8نتایج آماری موارد فوق در جدو  
 

 هاالمثلضرب ی سکوت درکارکردهانتایج آزمون مجذور کای  .2جدول 

 
 

پــر از تیلیــل آیــات و روایــات دارای مضــامی  ســکوت مشــخص شــد از میــان انــواع  

ــون دینــی شــده ازکارکردهــای ســکوت اســتخراج ( N=73کــارکرد اخجقــی ســکوت ) ، مت

 تعدادتری  است.  ( کمN=18رتعدادتری  و کارکرد ع جنی سکوت )پُ

 یکـه تسـاوت معنـاداری میـان کارکردهـا      دهدی، تیلیل آماری مزذور کای نشان مجوهعبه

 (x²=294.53, p < 0.01). سکوت در متون دینی وجود دارد
 

( در متـون دینـی   N=18) سکوت ع جنیو  (N=73) ، سکوت اخجقی9 با توجه به جدو 

کـه سـکوت    دهـد ین مـ ایـ  جـدو  نشـا    یها. همچنی  دادهانددیگر کارکردها مطرح زبین ا

رانه در متون دینی عارفانه، سکوت تعلیمی، سکوت اختناقی، سکوت مبادی ادب و سکوت میوّ

 .گیرندین، پیامبر و امامان قرار نمآکید قرأمورد  ت

 /مبادی ادب/ اختناقی /مزورانه /عارفانه  تعلیمی   >اخالقی  >  عقالنی
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 مذهبی ی سکوت در متوناکارکرده. نتایج آزمون مجذور کای 3جدول 

 
 

 گیرینتیجه. بحث و 6

هـا و متـون دینـی، بـه     المثـل پژوهن حاضر برآن بود تـا بـا واکـاوی متـون ادبـی، ضـرب      

 از منظر فرهنگی بنگرد. هاآنکارکردهای سکوت در هری  از 

برگرفتـه از  « سـکوت ارتبـاطیِ  »تـوان دریافـت کـه    یمـ هـای ایـ  جـداو     با توجه به یافته

ی ادبی، معموالً کارکردی ع جنی و خردورزانه دارد و دارای ارزش مثبت اسـت و ایـ    هاآموزه

(، مـارکی، کیتایـامی و هـیم     8008(، کـیم و مـارکی )  4391هـای ازمـا )  نتیزه در راستای یافتـه 

( قرار دارد که بیانگر برابربودن سکوت با ع ـل و دانـایی در فرهنـ     4331نامی )یم( و 4331)

( نگریسـته  4339( و براون و لوینسون )4331از نظر گافم  )« وجهه»ه مسهوم شرق است. اگر ب

ة سجح مـؤثری در  مثابتواند به یمگرایی مانند ایران، سکوت اختیار کردن شود، در جوامع جمع

 اختناقی / مبادی ادب / مزورانه / عارفانه / تعلیمی  /عقالنی >  اخالقی  
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حسظ وجهه عمل کند؛ چراکه افکار و نیّات و دانن شخص را در معرض ن ـد مخـاطبی  قـرار    

شود یمبا لب از سخ  فرو بست ، راه نسوذ به درون و حریم فرد سد ای  ترتیب،  دهد و بهینم

ماند، خللی به ارزش اجتمـاعی شـخص وارد   یمهای شخص پوشیده باقی )وجهة منسی(، عیب

دهد )وجهـة مثبـت(؛ چنانکـه سـعدی، شـاعر نـامی،       ینمشود، و درنتیزه شرمندگی روی ینم

در همـی  زمینـه، اسـکل  و    «. ش نهستـه باشـد  تا مرد سخ  نگسته باشد/ عیب و هنر»سراید: یم

گستاری یا سکوت یکی از راهبردهـای )حیثیـت یـا وجهـة     ( برای  باورند که کم4331اسکل  )

 منسی( یا است ج  است.

ة دیگر کارکرد ع جنی سکوت  برگرفته از متون ادبی، عجوه بر حسظ وجهـه یـا حیثیـت    جنب

به آن اشاره نشده باشد، امـا در متـون ادبـی و دینـی     است که قبجً شاید در پیشینه « حسظ جان»

گیرد. به عبارت دیگر، ادبـای ایرانـی   یمقرار « اصل ت یّه»کرّات به آن اشاره شده و در راستای به

بودن بهای اجتماعی خطا در گستار و تـرس  تیت تأثیر عوامل مشخص اجتماعی از قبیل سنگی 

ای یـژه وگسـت ، بـرای سـکوت ارزش    نامعلوم سخ  از مزازات و اصوالً برای رهایی از عواقب

های اجتماعی نیی خود حاصـل مسـائل دیگـری نظیـر هزـوم و      یدشوار. البته ای  اندشدهقائل 

مهاجرت اقوام دیگر به ایران و حاکمیت جور و فضای نـامطلوب فرهنگـی و اجتمـاعی اسـت.     

از طریـق بیـان و گستگـو    ینة طرح و اصجح نظـرات  زمی که از ی  طرف اجامعهپر در چنی  

پذیر نباشد و از طرف دیگـر بـه اصـل    نباشد و شهامت و جسارت پذیرش خطا در گستار امکان

شود، با نگاهی اجمالی به شرایط سیاسـی، اجتمـاعی و تـاریخی کـه ایـ       اعت ادی ت یّه تکیه می

کوت انـد، ایـ  توجـه ویـژه بـه کـارکرد ع جنـی سـ        زیسـته یمسخنوران و اندیشمندان در آن 

پذیر است؛ زیرا هدف آنان ب ای مـردم در آرامـن، حسـظ وحـدت و انسـزام گـروه یـا        توجیه

گرا، بوده است. پر توصیه به سکوت از دیـدگاه ع جنـی را   جامعه، ویژگی غالب جوامع جمع

 هاارزشة ملت ایران دانست؛ چراکه هرنسل جامعه با تأثیر از گذشتی هاتزربهتوان انعکاس یم

 شود.یمای آموزد، دارای گراین عمومی ویژهیمفرهنگی که از نسل پین  یهنزارهاو 

توجـه شـده   « دیگـران »ة خود  فرد و نه وجهیة براون و لوینسون به حسظ نظردیگر آنکه در 

که براساس کارکرد ع جنی سکوت  برگرفتـه از متـون ادب پارسـی، بـه غیـر از      است، در حالی
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دلیـل اهمیـت گـروه،    دیگران تأکید شده و ای  خـود بـه  خود، بر رعایت و حسظ وجهه و جان 

 گرا مانند ایران است.ای جمعارتباط و حسظ وفاق در جامعه

ن ن ع جنی سکوت  برگرفته از متون ادبی، صرفاً میدود به حسظ وجهـه و جـان خـود یـا     

و همگرایـی  « سکوت و خاموشی در تمرکی یا جمعیت خـاطر »باشد، بلکه به ن ن ینمدیگران 

 تـو  باش/گرنـه ضـمیر   جمـع  و ک  بند را ناط ه»آن با ع ل و تسکر اشاره شده است، به مانند 

(. ایـ  در حالیسـت کـه بـرخجف ایـ  ُبعـد از کـارکرد ع جنـی         40180)موالنا، « شود پریشان

دهـی تسکـر فـرد تأکیـد دارد     در هدایت و سـازمان « زبان»یژة وسکوت، ویگوتسکی بر اهمیت 

ر کارکرد ع جنی سکوت  برگرفته از متون دینی نیی به ای  ن ن توجه شـده  (. د4999)کاکاوند، 

اکثر صمت  یتوفر فکرک و یستنر قلب  و یسلم » فرمایدیم علی)ع( امیرالمؤمنی است؛ چنانکه 

الناس م  یدک؛ بسیار خاموشی برگیی  تا فکرت زیاد شود، و ع لت نورانی گـردد، و مـردم از   

فرمایـد  یمـ  )ع(صـادق امـام ( یا 4119 .، ص8 .الیکمه، جمییان) اننددست )و زبان( تو سالم بم

فکرکــردن،  ةعاقــل فکرکــردن و نشــان ةدلیــل العاقــل التسکــر و دلیــل التسکــر الصــمت؛ نشــان»

 شودیمای  دیدگاه نمایان از ای  روایات (. 900 .ص ،91 .بیاراالنوار، ج« )نمودن استسکوت

. دیگر آنکه شاید بتـوان بـه   و اندیشه با سکوت وجود دارددقیق میان بارور شدن فکر  ةکه رابط

ن ن ع جنی سکوت  برگرفته از متون دینی از منظر اصل اعت ادی ت یّه نگریست. بـر رازداری و  

ویژه در مذهب تشـیع بسـیار تأکیـد شـده اسـت و      های جور بهیتحاکمحسظ اسرار مذهبی در 

گـویی و  ظ جان پیـروان، دیـ  آنـان را بـه کـم     تردید برای پابرجا ماندن دی  و همچنی  حسبی

 کند.یممخصوصاً سکوت اختیار کردن ترغیب 

توصیه به سـکوت )برگرفتـه از متـون ادبـی( در ن ـن اخجقـی خـود تیـت تـأثیر عمیـق           

بـرای ترغیـب و افـیاین ت ـوی     « ن ن هدایت»ی دینی است و با الهام از ای  معارف، هاآموزه

تری  جایگاه را به خود اختصاص داده است. در واقـع  یتاهمنی پُردارد. ای  کارکرد در متون دی

ترتیـب  ی دینی توصیه بسیاری به حسظ لسان و پرهیی از پُرگویی شده است تا بـدی  هاآموزهدر 

چینی، ناسـیا و ... مصـون بماننـد.    افراد از آفات زبانی بسیاری نظیر دروغ، غیبت، تهمت، سخ 

بر کارکرد اخجقیِ سکوت، عمدتاً با اصجح درونی فرد و افیاین در واقع رفتار اجتماعی مبتنی 
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شود؛ از ای  رو، مهار زبـان  یمخواهی او همراه نوعجویی و همپذیری، مشارکتحر مسئولیت

شـود و از  یمو سکوت، بنا بر آیات قرآنی و احادیث، از ی  طرف سبب وارستگی و رشد فرد 

 شود.یمدوری از تعارض و اختجف در جامعه طرف دیگر سبب حسظ اتیاد و انسزام و 

 هللاذبـیح یکی دیگر از کارکردهای سکوت  برگرفته از متون ادبی، ن ن عرفانی آن است؛ چنانکـه  

شـدت  موضوعاتی که مخصوصاً در قرن ششم در شعر فارسی به از»گوید: می (43، ص. 4911) صسا

عرفـانی، سـخ  از سـکوت و     اشـعار متـون و  در بسـیاری از  .« رخنه کرد تصـوف و عرفـان اسـت   

عرفانی و سیر و سـلوک، از جایگـاه    تاز ابیارهای رسیدن به کماال ،چنانکه سکوت ؛خاموشی است

سکوت را بر خـود   ارفاناهل ریاضت و ع نویسد کهیم. غیالی در ای  مورد برخوردار است اییژهو

کسانی همچون سنایی، عطـار و  (. دلیل ای  کارکرد سکوت از نظر 4991، 444. )ص داشتندیحتم م

زبـان   ناپذیری خداوند و ضعف زبـان انسـان باشـد، دیگـر آنکـه خاموشـی      تواند بیانیمموالنا اوالً 

توانـد در راسـتای نتـایج    یمـ کارکرد عرفـانی سـکوت    حق باشد. در عارف فنای یزةنتتواند در یم

، در دیـدگاه غالـب   هاآنبنا بر نظر ( ارزیابی شود که 4331نامی )یم( و 8008مطالعات کیم و مارکی )

 باشد.  یمة نسر برای رسیدن به کما  ضروری میاسبشرق، سکوت و 

کید بر ن ن تعلیمـی سـکوت در متـون ادبـی     أحا  جامعه است، ت یانب یاتکه ادباز آنزایی

منظـور کسـب   اهمیت سکوت اختیار کـردن بـه   بارةایران در ةحاکم بر جامع ینظام ارزش یانگرب

( بر ای  باور است 4339چن  )یا گرفت  پند از بیرگان تا حصو  یادگیری است.  ندانعلم و 

شدن افراد اسـت. بـه ایـ     گرا( تعلیم و تربیت ابیاری برای اجتماعیکه در جوامع شرقی )جمع

منظور اجتنـاب از تعـارض   گیرند که خود را با نظم گروهی پیوند دهند و بهیمترتیب، افراد یاد 

ة استاد )احترام و عدم رویارویی( سکوت وجهة خود )عدم شرمندگی( و وجهسظ و همچنی  ح

(، مـرتبط بـا   4331گونه انتظارات رفتاری، براساس نظر مارتینسون و همکاران )اختیار کنند. ای 

رسـد کـارکرد   یمـ نظر گرا به وفاق و نیی دوری از تعارض است. بهة جمعجامعگراین مردمان 

توانـد بیـانگر دیـدگاه سـنتی بـه      یمـ از متون ادبی، در فرهن  ایرانـی  تعلیمی سکوت برگرفته 

دادن و میور باشـد کـه افـراد را مکلـف بـه گـوش      مراتبی  و معلمای سلسلههجامعآموزش در 

 کند.یمسکوت اختیار کردن بدون مباحثه و گستگو با استاد و دیگران 
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ده اسـت کـه سـکوت برگرفتـه از     های اجتماعی ناشی از جبر و اختناق سبب شـ ینهزمبخشی از 

انت ـادی بیابـد. در ایـ  وضـع، سـکوت      ی ذکر شده، کارکردی اعتراضـی هان نبر متون ادبی، عجوه

پیونـدد. ایـ  مضـمون    یمـ دلیل جبرهای مختلف و وضع و موقعیـت اجتمـاعی بـه وقـوع     بیشتر به

شود. شاید دلیـل  یمیافت خصوص در ادبیات معاصر و دوران مبارزه، عمدتاً علیه نظام شاهنشاهی به

توجه روزافیون به ای  نوع کارکرد سکوت را بتوان به عوامل مـؤثر در تیـوالت عصـر مشـروطه و     

بـه   یـران ا ةجامعـ  یو فکـر  یاسـی وآمـد نخبگـان س  رفـت دوران پر از آن نسبت داد. عواملی مانند 

ـ  ةجامعـ  ییازهـا آن ن پیو در  ینگارگسترش روزنامه، ، ورود دستگاه چاپیغرب یکشورها  یان جب

شـاهی منزـر بـه دگرگـونی و     در م ابله با اسـتبداد   یاسیس ی وفکر هاییتبه بسط و گسترش فعال

شـدن  رسـد همـراه بـا مطـرح    یمـ نظـر  (. بـه 4991تیو  نثر و درونمایة شعر فارسی شد )یوسـسی،  

میـیان  ت بهستییی و توجه به ملت، کارکرد سکوگرایی، ظلممضامینی نو همچون آزادی، وط ، قانون

های اجتمـاعی بـه خـود گرفتـه     ینابسامانزیادی شکل معترضانه و انت ادی به وضع موجود ناشی از 

سیر تاریخی توجه به و تأکید بر کارکرد اختناقی سکوت مستخرج از متـون ادبـی را    8است. نمودار 

« بُعـد قـدرت  »در  از قرن چهارم تا زمان معاصر به تصویر کشیده است. دلیل ای  امر را شـاید بتـوان  

زمان با تیوالت عصر مشروطه و باالرفت  آگاهی، کمتر حاضـر  وجو کرد که افراد همهافستد جست

 .اندشدهی خاص اعدهة اجتماعی و تزمع قدرت در دست عرصها در ینابرابربه پذیرفت  

 

 
 . سیر تاریخی فراوانی کارکرد اختناقی سکوت2نمودار 



 43                                  ...سکوت شناختی کارکردهایبررسی جامعه                        متشه و چهل سال 

فرهنـ  ایرانـی و همچنـی  ن ـن آن در انـواع تعـامجت       با توجه بـه اهمیـت سـکوت در    

ی آمـوزش زبـان، آگـاهی از    هـا کـجس هـای آموزشـی و مخصوصـاً    یطمیـ اجتماعی ازجملـه  

کـه  تسهیل امر آموزش متناسب با فرهن  بومی بینزامـد. از آنزـایی   تواند بهیمکارکردهای آن 

ل بیشـتر در کـجس اسـت،    کردن بـه انگلیسـی نیازنـد تعامـ    ی مانند صیبتتباار رتمها کسب

توانـد در راسـتای   یمـ ط و اجتناب از گستگو بـه زبـان دوم   تباار اریبرقر به آموزانزبان میلیبی

هایی همچون بارش مغـیی در  ی تکنکارگیری کارکرد ع جنی سکوت تسسیر شود. همچنی  به

لیمـی  رسـد در تعـارض بـا کـارکرد ع جنـی و تع     یمـ نظر کردن بهی صیبتهامهارتتدریر 

توانـد بـه معلمـی  زبـان در     یمـ سکوت در فرهنـ  ایرانـی باشـد. آگـاهی از ایـ  کارکردهـا       

ینة مناسـب بـرای افـیاین میـیان مشـارکت کجسـی فراگیـران و نهایتـًا بهبـود          زمآوردن فراهم

تواند رویکرد فرهنگی و بومی در اتخاذ یمیزة حاصل نتکردن یاری رساند. ی صیبتهامهارت

 ی درسی زبان انگلیسی را برجسته سازد.هاکتابو تدوی   ی تدریرهاروش

ها بـود کـه   المثلپژوهن کنونی در پی یافت  کارکردهای سکوت در متون ادبی و دینی و ضرب 

تـری از جایگـاه سـکوت در فرهنـ  ایرانـی      با پدیدار شدن ای  کارکردها توانست به تصویر واضح

اخجقـی و در متـون   هـا بیشـتر ع جنـی   المثلضرب دست یابد. کارکردهای سکوت در متون ادبی و

گرفت که سکوت در فرهن  ایرانی برابـر بـا ع ـل و     توان نتیزهیمع جنی است. پر دینی اخجقی

 ای از فرهن  ایرانی تل ی نمود.یینهآة منیلتوان بهیمباشد. لذا ای  پژوهن  را یماخجق 

تردیـد  ی بیشتر در ای  زمینه است. بیهاهنپژومنیلة شروعی برای همچنی  ای  پژوهن به

های ایـ  مطالعـه را برطـرف    یکاستتواند یمة آماری متساوت جامعهایی با انزام چنی  پژوهن

 های پژوهن کم  شایانی کند.  ساخته و به اعتبار یافته
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