
 44ـ27ص  ،1400 تابستان، 47وم، پياپي سسال دوازدهم، شماره   ______________________________  

1 

 

 

 

 های مختلفمعنا و کارکرد سکوت در فرهنگ

 با تأکید بر جایگاه آن در اندیشة اسالمی

 usefzadeh.h@gmail.com جامعة المصطفي العالميهمطالعات اجتماعي و ارتباطات،  گروه استاديار /زاده اربط حسن يوسف

 09/06/1400ـ پذيرش:  28/01/1400دريافت: 

 چكيده
در انتقال  ،دهد كه نقش ارتباطات غيركالميهاي ميداني در كشورهاي مختلف نشان ميپژوهش

اطالعات در مقايسه با ارتباطات كالمي بسيار مؤثرتر است. در ارتباطات غيركالمي، پيام بدون استفاده 
توان به زبان حالت و چهره، زبان تماس مي ،شود. از ابعاد غيركالمي ارتباطاتاز كلمات منتقل مي

ان بو، زبان زمان و زبان مکان اشاره پوش، زبان رنگ، زبديداري، زبان طرز ايستادن، زبان صدا، زبان تن
گيرد. هم وجود دارد كه كمتر مورد توجه قرار مي« سکوت»نوعي زبان خاموش يعني  ،كرد. در اين ميان

 ،فرهنگي ناديده گرفت. بنابراينويژه در ارتباطات ميانبه ،توان نقش آن را در ارتباطاتنمي ،با اين همه
هاي مختلف چيست؟ ازآنجاكه درك و كاركرد سکوت در فرهنگ شود اينکه معناپرسشي كه مطرح مي

تفاهمات اهميت دارد، اين هاي ارتباطي مخاطبان براي برقراري ارتباط مؤثر و غلبه بر سوءمعناي كنش
شهيد صدر و با تکيه بر « گراييروش واقع»پژوهش با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي، با تأكيد بر 

دسترس، ضمن پاسخ به پرسش مذكور، به يافتن ديدگاه اسالم در اين خصوص  قابلهاي اسناد و داده
رود كه معنا و نقش شمار مياي مهم از ارتباط بهها حاكي از اين است كه سکوت نيز گونهپرداخت. يافته

آن از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت است. در فرهنگ و انديشه اسالمي نيز نوعي الگوي ارتباطي 
 دنبال داشته باشد.ها و پيامدهاي مهمي بهتواند داللتشود كه ميتلقي مي

 فرهنگي، ارتباطات غيركالمي، زبان بدن، اسالم.ارتباطات، سکوت، ارتباطات ميان ها:كليدواژه
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 مقدمه

ارتباطات غيركالمي در مقايسه هاي ميداني نشان داده است كه (. بررسي1985كنند )ناياك، ها بلندتر از الفاظ صحبت ميكنش

كه دوسوم ايگونه(؛ به181ـ159، ص 1391راد، دهد )ر.ك: محسنيانغالباً اطالعات بيشتري را انتقال مي ،با ارتباطات كالمي

گيرد. البته اين درصد از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت است از طريق رفتارهاي غيركالمي صورت مي ،چهارم ارتباط ماتا سه

هاي فرهنگي خود را دارد و براي مردمي كه از زمينهبه  (؛ چراكه هر فرهنگي الگوهاي رفتاري منحصر6، ص 2001)ناوينگر، 

دهد بدانيم (. فرهنگ، نظامي از دانش است كه امکان مي26، 1385نمايد )ابوالقاسمي و سجادي، ديگري هستند، بيگانه مي

(. آگاهي از فرهنگ و انديشه 52، ص 1383 ،و چگونه رفتارشان را تفسير كنيم )گوديکانستچگونه با ديگران ارتباط برقرار كنيم 

وگوي منطقي و سودمند (، شرط الزم يك گفت125منطقي و استدالالت نيرومند )نحل:  بر گفتمانمخالفان، در كنار تسلط 

« هاوجوه تفاوت فرهنگ»عنوان تحت تگوديکانسهاي فرهنگي هم كه (. حساسيت494، ص 1387است )ايرواني و همکاران، 

الري .(، 58-53، ص 1385عنوان ارتباطات غيركالمي )ر.ك: ديميك، تحتديميك (، 64-53، ص 1383)گوديکانست، 

« فراارتباط»آن را  شوتس ايشل( و 277، ص 1379اي از آنها را تحت عنوان فضا و فاصله )سماور و همکاران، نمونه سماور

و بخشي از زبان در بعد غيركالمي آن است، داراي اهميت بسياري  است. زبان  ( نام نهادند42، ص 1391)شوتس ايشل، 

(. از ابعاد غيركالمي زبان 92، ص 2009ناپذير از فرآيند ارتباط است )اسپنسر و فرانکلين، بخش جدايي ،غيركالمي در حقيقت

پوش، زبان رنگ، زبان بو، زبان زمان رز ايستادن، زبان صدا، زبان تنحالت و چهره، زبان تماس ديداري، زبان ط ،توان به زبانمي

فرهنگي كمك گران ميانارتباطبه  ،هاي ميداني در اين زمينه(. بررسي45-44، ص 1389و زبان مکان اشاره كرد )ر.ك: مرادي، 

گرا نياز دارند هاي جمعفرهنگبت به فضاي بيشتري نس هايي كه فردگرا هستند، به، فرهنگسماوركند. مثالً، طبق نظرية مي

 (.277، ص 1379)سماور و همکاران، 

در ارتباطات است. بحث دربارة سکوت در « سکوت»گيرد، نقش ازجمله اموري كه معموالً مورد غفلت قرار مي

كامالً جديد است.  ،شناختيزباناي طوالني است؛ اما از نظر شناسي داراي سابقهشناسي و زيباييرويکردهاي فلسفي، مردم

همراه با معنايي خاص لحاظ شود، يك كنش  ،عنوان يك نگرشتواند كنش يا تامل باشد. هنگامي كه بهمي ،در نگاه فلسفي

كننده نوعي مراقبت يا شناختي و معنوي فرد ساكت را نشان دهد، ممکن است منعکساست. امام هنگامي كه موقعيت روان

(. 78معموالً از اين نوع است )همان، ص  ،شود(. سکوتي كه در مناسك اختيار مي59، ص 1992رسکي، تامل باشد )جاو

دانند، اما عنصر پيچيده، چندوجهي و قدرتمند اي براي سخن ميزمينهاي است كه مردم اغلب آن را صرفاً پسسکوت پديده

هاي گوناگوني از ارتباطات به متن مطالعات اجتماعي جنبهدليل نقشِ مهمش در به ،هاي اخيرتعامل انساني است كه در سال

« نزدنحرف»تنها  ،«سکوت»اند كه (. پژوهشگران به اين نتيجه رسيده1، ص 2007و ارتباطي وارد شده است )ناكانه، 

وضعيت بر اينکه سکوت در  (. عالوه6گفتن مهم است )همان، ص اندازه سخنبلکه بخشي از ارتباطات بوده و به ،نيست

 به دادنگوش»( حتي اعتقاد بر اين است كه 7هاي غيرارتباطي تفاوت دارد )همان، ص با سکوت در وضعيت ،ارتباطي

و ر( ازاين191، ص 1997)لوزي، « باشد بيشتر از آن، آموزنده و شايد به سخن دادنگوش اندازه همان به تواندمي ،سکوت
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هاي اخير توجه دانشمندان علوم اجتماعي را به خود جلب در سال ،فرهنگيميان معنا و مفهوم سکوت و نقش آن در ارتباطات

اي دارد و بسامدي سابقه ديرينه ،هاي اسالميعنوان يك الگوي ارتباطي در آموزهتوجه به سکوت به ،همهكرده است. بااين

گ و ادب مسلمانان نيز انعکاس يافته و در گير است. همين توجه، به مرور زمان در فرهنآن در روايات و احاديث بسيار چشم

بر محور اين مسئله سامان يافته است كه معنا و نقش  ،هاي آموزنده تبديل شده است. اين پژوهشالمثلبه ضرب ،مواردي

 دهد.فرهنگي چيست؟ اسالم چه ديدگاهي در اين خصوص ارائه ميويژه ارتباطات ميانسکوت در ارتباطات، به

 پيشينة تحقيق

توجه ويژه انگليسي منتشر شده، قابلبه ،هاي غيرفارسيزبانفرهنگي به تعداد آثاري كه دربارة نقش سکوت در ارتباطات ميان

ادوارد  زبان خاموش( و 2007) ايکوكو ناكانه ،فرهنگيسكوت در ارتباطات ميانتوان به كتاب ترين آنها مياست. از مهم
اند. جالب ويژه سکوت داشتهبه ،ر زيادي در جلب توجه به ابعاد غيركالمي ارتباطات( اشاره كرد كه نقش بسيا1961) هال

به مقايسه  ،هالاند. بيشترين تمركز خود را به بررسي الگوهاي سکوت در آمريکا و ژاپن صرف كرده ،اينکه هر دو نويسنده

حضور دانشجويان ژاپني در غرب محدود ساخته  هاي آموزشي باهاي خود را به كالسپژوهش ناكانهولي  ،دو جامعه پرداخته

كم فرهنگي را توصيف كند. بررسي دستهاي شناختي و رفتاري ارتباطات مياندنبال مدلي است كه جنبهبه ،ناكانهاست. 

كه درباره سکوت انجام شده  ،هاي موجوددهد كه بيشتر پژوهشمقاله در موضوع پژوهش از سوي نگارنده، نشان مي 70

اي هيچ ويژه از نگاه مقايسهبه ،اند. اما در زبان فارسيهاي دو منبع مذكور استفاده كردهل كتب و مقاالت(، عمدتاً از يافته)شام

هاي ارتباطي، ديدگاه اسالم را نيز اثر معتنابهي دربارة بررسي سکوت وجود ندارد كه ضمن پايبندي به ادبيات علمي پژوهش

 اعتناست.نظير، نوآورانه و قابلد. بنابراين، اين پژوهش از اين جهت كمدربارة سکوت بررسي كرده باش

 روش تحقيق

 شود، محققهم تعبير مي« موضوعي»و « رويکرد توحيدي»كه از آن با عناويني همچون  صدر شهيدگرايي طبق روش واقع

 بشري تجارب تمامي و آدمي زندگي هايواقعيت به ها، نخستآغاز فرآيند مطالعه از متن آيات قرآن يا ساير آموزه جايبه

كند تا بتواند نظريه قرآن اسالم عرضه مي پيشگاه به را موضوع يك پيرامون هاي انسانيانديشه و فکري ميراث و نموده توجه

 ،صدر شهيدترين ويژگي روش تأسيسي (. مهم32، ص 1381دست آورد )صدر، را دربارة موضوع مورد پژوهش به

 ،اين است كه فرايند اكتشاف نظرية اسالمي« گراييواقع»يا « موضوعي»گرايي آن است. مقصود از ودن يا واقعبموضوعي

گردد و سرانجام به سير پژوهش از واقعيات زندگى شروع مى حركت از موضوع عيني به نص است. در روش موضوعى

موضوعات خارجي را كه وقايع  كه دهدوهشگر اجازه مي، به پژشود. اين روشهاي ديني منتهى مىاحکام، قوانين و گزاره

ق، ص 1424دست آورد )صدر، به را در قبال آنها از نصوصزندگي سرشار از آن است، مطالعه كند تا موضع نظري اسالم 

(. مطالعه 38ق، ص 1422هاي زندگي بشر نيست )بري، دين اسالم منقطع و منعزل از واقعيت ،(؛ چراكه از اين منظر19

هاي ها و راحلدهد كه به نظريهكند، به محقق اين توان را نيز ميتر موضوع كمك ميبه درك عميق ،بر اين تطبيقي عالوه

ها و خألهاي موجود در آنها را در قياس با نظريه اسالمي شده توسط مکاتب بشري، از موضع انتقادي بنگرد و كاستيارائه
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در متن زندگي آدميان  ،سازد كه قرآن در هر عصرياين امکان را فراهم مي ،ضوعي(. رويکرد مو39آشکار سازد )همان، ص 

(. هرچه اطالعات علمي مفسر 40، ص1383وسوي زندگي آنان تأثيرگذار باشد )ايازي، حضور داشته باشد و در تعيين سمت

(. در اين 205، ص 1389بهرة او از معارف قرآني نيز بيشتر خواهد بود )يساقي،  ،از معارف و تجربيات عصر خود بيشتر باشد

هاي موجود درباره شود و پس از بررسي نظريات و بيان تجربيات و ديدگاهپژوهش نيز ابتدا ادبيات نظري بحث مرور مي

 گردد.ائه ميهاي اسالمي رفته و نگاه اسالم دربارة سکوت، استخراج و ارموضوع، به سراغ آموزه

 چارچوب مفهومي

 هاي سكوتتعريف و گونه

به  ،چامسکيدهد. ها ميان دو يا چند نفر است كه به شکل كالمي يا غيركالمي روي ميعبارت از تبادل ايده ،«ارتباط»

يركالمي يا (. ارتباطات غ35، ص 1979كند )چامسکي، شناختي زندگي بشر تأكيد ميشناختي و غيرزبانرابطه بين ابعاد زبان

شود. پژوهشگران چشمي گفته مي تماس و چهره حاالت بدن، زبان به فرايند ارتباط ميان افراد از طريق حركات، ،خاموش

كنند. مطالعات زيادي هاي مشهور را رصد ميويژه شخصيتبه ،هابه دقت حركات و سکنات آدم ،عرصه ارتباطات غيركالمي

يکي از  ،(. سکوت2009ساي جمهور كشورهاي بزرگ انجام شده است )ر.ك: مانکويچ، در خصوص زبانِ بدنِ رهبران و رؤ

 ،دارد. سکوت وجود جا همه در فرهنگ، از فارغ انساني، ارتباطات مجموعه ترين عناصر ارتباط غيركالمي است كه درمهم

تواند ابزاري مي ،سکوت .(37، ص 1973است )برونيو،  ترس و تعجب عصبانيت، عشق، مانند شديد احساسات همة زبان

ها و شرايطي وجود دارد كه سکوت در آن الزامي است. در مؤثر و سازنده براي ارتباط باشد. در تعامالت اجتماعي وضعيت

ترين (. مهم682، ص 2007كند و به آن عمق بخشد )سلطان، تواند معنا را تکميل سکوت عنصر مؤثري است كه مي ،واقع

نکردن است. اما در تعاريف  اند، فقدان صوت و صحبتتر سکوت را به آن متصف كردهپژوهشي قديمي ويژگي كه در ادبيات

 در مشاركت عدم يا، عمومي مشاركت عدم (،61، ص 1985وگو )والکر، و بين گفت درون هايبه مکث متأخر، سکوت

)ناكانه، « شودتعاملي را شامل مي خاص شرايط عدم ايراد سخن در يا و اجتناب از صحبت در موضوعات خاص مکالمه،

)همان(. البته « شودگفتن ديگران به كار برده مياي است كه براي جلوگيري از سخنكلمه»طور (. همين16، ص 2007

« هاي كوتاه ميان جمالت در حين سخنرانيبه توقف« مکث» ،نظر اوشود. بهميان مکث و سکوت تفاوت قائل مي ساكس

( 715-714شود )همان، شدن اطالق مي( و سکوت به قطع صحبت و يا ساكت715، ص 1974)ساكس و جفرسون، 

صدايي )سخن (. پس، سکوت صرفاً بي36، ص 1967افتد كه فرد سخني براي گفتن نداشته باشد )گافمن، هنگامي اتفاق مي

« پاسخ خاموش»ممکن است  ،كردن اهميت دارد. سکوتبلکه بخشي از ارتباط است كه به اندازه صحبت ،نگفتن( نيست

شود؛ يعني عدم اظهار و يا سانسورِ چيزي كه مربوط مي« هاناگفته»(. نوعي سکوت هم به 320، ص 1983باشد )لوينسون، 

(. مثالً چگونه 1994گونه از سکوت را تشخيص دهند )بليمز، توانند اينرفت، بيان شود. تنها افراد خبره در تحليل ميانتظار مي

از موضع اقتدار و سکوت رعيت از موضع ضعف  ،سکوت يك پادشاه را با سکوت رعيت مقايسه كرد؟ سکوت پادشاه توانمي

بسيار  ،دهدسکوتي كه در يك ارتباطِ مشخص، ساختار ارتباطات و روابط اجتماعي را شکل مي ،عالوهيا احترام است. به

وگو، بودن يك فرد در خالل گفت. به عبارت ديگر، ساكتمتفاوت از سکوتي است كه صرفاً حامل نوعي معناي مبهم است
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، 2007اند )ناكانه، صورت تصادفي كنار هم نشستهاي كه براي مثال در مترو و بهتفاوت زيادي دارد با سکوت دو فرد بيگانه

ماني دورهمي شايد چندان مورد انتظار نباشد. برخالف دو فردي كه در يك مه ،(. شکستن سکوت از سوي اين دو نفر7ص 

ها كامالً معنادار و مستعد تفسيرهاي گوناگون كنند. سکوت ايناند و براي مدت طوالني صحبت نميدر كنار هم قرار گرفته

 ،هاي ارتباطيعنوان مثال، سکوت در وضعيتشود. بهبه معنا و كاركردهاي سکوت مربوط مي ،هااست. تمايز اين نوع سکوت

معتقد است:  تاننهاي متفاوت مخاطب همراه است. رايي افراد مرتبط است و موجب برداشتگگرايي و درونبا برون

 (.96، ص 1985، ممکن است منشأ تصورات قالبي شود )تانن، «حرفي براي گفتن نداشتن»شدن و يا ساكت

، كه در هنگام مکالمه بين «وگوييگفت»بندي كرده است: سکوت چند نوع سکوت را تيپ كورزون ،طوركليبه

كنندگان عمداً از طرح يك موضوع امتناع ، در وضعيتي كه صحبت«موضوعي»شود. سکوت دو يا چند نفر اتخاذ مي

ها مدارس، كتابخانهتوسط گروهي از افراد كه مشغول خواندن يك متن خاص در جاهايي مثل  ،كنند. سکوت متنيمي

اي در يادبود دهد. سکوت موقعيتي كه در برخي حوادث از قبيل سکوت يك يا دو دقيقهها روي ميو يا كنيسه

نيز سکوت را به انواع نهادي، گروهي  ساويلي(. 1681، ص 2007شود )كورزون، شدگان جنگ به كار گرفته ميكشته

 (.17-16ص  ،1985كند )ساويلي، بندي ميو فردي طبقه

رغم اينکه دربارة سکوت تعريف روشن و مورد اتفاق در ميان پژوهشگران وجود دارد، آنچه در اين در نهايت، به

 ،هاي گوناگون ارتباطيدر موقعيت« بودن ساكت»و « نگفتنسخن»پژوهش مورد توجه است، سکوت به معناي 

هاي كوتاه در ميان صحبت، هاي مختلف است. مکثهنگطور حتم داراي اهميت، نقش و كاركردهاي متفاوت در فربه

اي چندوجهي است و نوع نگاه هاي متضاد و پديدهخارج از موضوع مقاله است. نکته مهم اينکه سکوت داراي سويه

 دهد.الشعاع قرار ميفرهنگي را تحتگردد و ارتباطات ميانمنشاء تصورات قالبي منفي مي ،به آن

 يفرهنگارتباطات ميان

در طول دهد. خود را نشان مي ،فرهنگيبيش از همه در ساحت ميان ،هاي مختلفهاي معنا و كاركرد سکوت در فرهنگتفاوت

 ،.)نيوليپهاي كالمي و غيركالمي بايد از آن عبور كنندپيام ةكند كه همي عمل ميصاففرهنگي، فرهنگ همانند ارتباط ميان

چيزي است كه فرد آن را بخشي  شود، تا حدودي وابسته بهفرهنگي ناميده ميت مياناينکه چه چيزي ارتباطا .(33ص  ،2005

كه بايد روشن نيست. برخي از دانشمندان اصطالح ارتباطات كند. گرچه تعريف فرهنگ نيز آنچناناز يك فرهنگ تلقي مي

 (.2003 ،)گودي فسنت كنند.شود، اطالق ميميهاي مختلف برقرار فرهنگي را تنها به ارتباطاتي كه ميان افراد، از مليتميان

 .اي و الگوي رفتاري متمايزي هستنداند كه هر كدام، داراي الگوي انديشهدرواقع در دو طرف تعامل، دو فرد قرار گرفته

 هايافته

ه و مستقل از بيشتر مطالعات عرصة تعامالت اجتماعي، ارتباطات كالمي و غيركالمي را به صورت جداگان ،به لحاظ تاريخي

هايي به هم پيوسته تلقي رويکرد تلفيقي را در پيش گرفته و اين دو را پديده ،كه مطالعات اخيراند. درحاليهم بررسي كرده
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ادعا  استريككه حتي ايگونهبه ،دانندمعنا ميبندي ارتباطات به كالمي و غيركالمي را بيتقسيم ،هاي جديدكنند. يافتهمي

عنوان با تلقي سکوت به ،(. در اين پژوهش5، ص 1992كننده است )استريك و نپ،  بندي گمراهتقسيمكرده كه اين 

 شود.هاي مختلف بررسي ميعنصري مهم از ارتباطات، نقش، معنا و كاركرد سکوت در فرهنگ

 سكوت و برساخت واقعيت

 از خودداري معناي به تنها، سکوت. شد آشکار آن ديگر معاني بعدها اما ،بود صحبت از خودداري معناي به سکوت زماني

 عنوان با آن از و است استوار سکوت بر كه دارد وجود اجتماعي برساخت نوعي نيست؛ ديگران كردنساكت يا گفتنسخن

 از فرد احساس بر ،واقعيت متأمالنه و مراقبتي ساخت. كنندمي تعبير سکوت بر مبتني «متأمالنه»يا « مراقبتي برساخت»

 تنهايي در فرد يك تنفس با، مراقبتي برساخت(. 5 ص ،2007 برامان،) كندمي تمركز طبيعي محيط يك در ،خويش بدن

 منزوي جامعه از را فرد تنهانه سکوت پس،. كندمي پيدا معنوي ابعاد بسياري براي و كندمي پيدا امتداد ولي، شودمي آغاز

 كه است ابزاري ارتباط، واقع در. دهدمي پيوند كنيم،مي زندگي آن در ما همه كه بزرگتري جهان به را او بلکه كند،نمي

 متأمالنه برساخت. كندمي عمل محرك و دهندهشکل معماري، مثابهبه، سکوت و گيردمي شکل واقعيت آن طريق از

 ارتباطات و اجتماعي هايگروه اگرچه. رودمي بين از اجتماعي تعامالت گرنه و شودمي شامل را او وراي و فرد واقعيت،

 با بنابراين،. گيرندمي قرار حاشيه در سکوت و خلوت نفع به ،برساخت گونهاين اما در كنند.مي ايفا نقش مراقبتي عمل در

 نيز آنها ميان جدّي هايتفاوت از اما دارد، وجود هاييمشابهت واقعيت مراقبتي و اجتماعي ساخت فرايندهاي ميان اينکه

 پيدا ضرورت شود،مي آغاز فرد تامالت از: است ويژگي چهار داراي سکوت بر مبتني، واقعيتِ برساخت. كرد غفلت نبايد

 ميزانيبه ،هاويژگي اين از بعضي. كندمي برقرار پيوند تحليل اجتماعي سطوح و فرد ميان و كندمي پيدا واقعيت كند،مي

هستند. سکوت خاستگاه فردي  مهم نيز واقعيت مراقبتي ساخت براي دارند، اهميت واقعيت اجتماعي برساخت براي كه

درك است كه فرد حافظه زماني قابل  ،دارد و براي فرد مهم است كه احساسي از خود داشته باشد. اهميت اين ويژگي

ه همان گيرد كدر يك خوانش خاموش، بسيار بهتر از زماني صورت مي ،خود را از دست داده باشد. يادآوري خاطرات

 (.6خاطرات به صورت شفاهي گفته شود )همان، ص 

شود؛ يعني گيرد، تأكيد ميعنوان فرايندي كه واقعيت از طريق آن شکل ميبه ،واقعيت به ارتباطات ،در ساخت اجتماعي

سکوت نيز  كند.وگو ميگذارد و دربارة تجربيات خويش با ديگران گفتهر فردي تجربيات خود را با ديگران به اشتراك مي

وگو مؤثر است. اما در ساخت مراقبتي واقعيت، اين فرايندِ سکوت است شود كه در ساختار گفتگفتن تلقي مينوعي سخن

در تعامل بين  ،سومعناي فقدان بيان است. ساخت واقعيت ازيكشود. در اينجا سکوت بهواسطه آن، واقعيت ساخته ميكه به

دهد. در واقع سکوت نقش دوگانه دارد كه هم براي تعامالت عامل فرد با جهان روي ميدر ت ،فرد و خودش و از سوي ديگر

شود و هم براي عمل مراقبتي مهم است كه پيوند ميان فرد اجتماعي اهميت دارد كه به ساخت اجتماعي واقعيت منجر مي

بين ساخت اجتماعي واقعيت و ساخت مراقبتي كند. مظهر تعامل و وراي او( را تسهيل مي با خود و جهان بزرگتر شامل )انسان

هاي شود. دانش ضمني با تفکر، فعاليتصورت ضمني توليد و به دانش مدون تبديل ميدر فرايندي است كه دانش به ،واقعيت

ار شود كه با روش علمي و رعايت استانداردها در اختيشود. دانش ضمني هنگامي مدون ميروزانه و تجربيات فردي توليد مي
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شود اما براي مدون شدن نياز به ارتباط دارد )ر.ك: در سکوت ساخته و استفاده مي ،ديگران قرار گيرد. در واقع دانش ضمني

در اين است كه جايگاهي در افکار عمومي پيدا  ،(. ميزان موفقيت در تبديل شدن دانش ضمني به دانش مدون1996هاولز 

اين نوع سکوت در مراحل اوليه آن، در ادبيات اسالمي با سکوت  ،رسدنظر مي( به1991كند و گرفتار مارپيچ سکوت )نيومن، 

نقش  ،عارفانه و يا خاموشي عارفانه تعبير شده است؛ يعني نوعي برساخت اجتماعي وجود دارد كه مراقبت و خاموشي در آن

هاي متفاوتي از آن امري فراگير است؛ هرچند تعابير و تلقي ،دهد كه سکوت مراقبتيكند و اين نکته نشان ميويژه ايفا مي

 (.1388؛ كاكايي و بحراني، 1380زاده، )ر.ك: عارف شمردسرآغاز راه را سکوت مي مولويوجود داشته باشد. براي مثال، 

 كاركردهاي ارتباطي سكوت

 ،فرهنگيكند. در آثار ميانکار ميكاركردهاي گوناگون آن را آش ،شناختي و ارتباطيبررسي سکوت از منظر جامعه

انواع كاركردهاي سکوت را در سطوح شناختي،  ،ناكانههاي گوناگوني از كاركردهاي سکوت ارائه شده است. شناسيتيپ

شناختي، از كاركردهاي بالغي، روان ،جنسن(؛ 32، ص 2007كند )ناكانه، بندي مياجتماعي، گفتماني و احساسي طبقه

به كاركردهايي ازجمله كاركرد پيوندي )تحکيم ارتباط  ،جاورسکي( و 1973برد )جنسن، تباطي سکوت نام مياجتماعي و ار

، ص 1992كند )ر.ك: جاورسکي، اي و كاركرد داوري سکوت اشاره ميميان افراد(، كاركرد تأثيرگذاري، كاركرد مکاشفه

تنها نفي و يا مثبت باشد؛ چراكه نااطميناني از كاركرد سکوت نهتواند م(. وي معتقد است: هر كدام از اين كاركردها مي66-67

كاركردهاي سکوت را  ،افرت(. 68شود )همان، ص تفاهم ميها نيز منشأ سردرگمي و سوءبلکه براي بومي ،هابراي خارجي

 دهد كه عبارتند از:شناختي مورد توجه قرار ميدر چارچوب كاركردهاي ششگانه زبان

 به شخص يك از اطالعات انتقال براي ارتباطي ابزاري عنوانبه معموالً سکوت ،رجاعي كه در آن. كاركرد ا1

 گيرد.مي قرار استفاده مورد ديگر شخص

رود و در آثار كار ميتصويركشيدن احساس گوينده يا انعکاس تجارب دروني او به. كاركرد هيجاني كه براي به2

 ادبي رواج دارد.

هايي رود و استفاده بالغي دارد. مانند حذف بخشكار مييا گفتماني كه عمدتاً در مکالمه به ،. كاركرد ارتباطي3

 از متن كه نويسنده و خواننده از آن آگاهي دارند.

وگوهاي كوتاه، درخواست سفارش و مانند آن مرسوم است و هدف از آن استمرار . كاركرد پياتيك كه در گفت4

دادن طرف مقابل، وگو، براي اطمينان از گوشالي گفتاي در البهست. مثالً، گويندهارتباط و جلب توجه مخاطب ا

 كند.اي سکوت ميلحظه

در جهت ستايش يا  ،كردن دربارة سکوتشناختي و شاعرانه با استفاده از كلمات براي صحبت. كاركرد زيبايي5

 آورده است. در تمجيد از سکوت موالناتمجيد از آن، همچون اشعار فراواني كه 

گفتن كم ندارد. براي نمونه، شناختي دارد و چيزي از سخن. كاركرد فرازباني كه در اينجا سکوت كاركرد زبان6

اگر كسي به زبان خارجي با ديگري صحبت كند و مخاطب در پاسخ سکوت كند، نقش ارتباطي به واسطه نقش 

 .(1926-1916فرازباني سکوت ايجاد شده است )ر.ك: همان، ص 
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هايي (، بينشcomplex adaptive systems theoryپيچيده ) هاي انطباقيهم نظريه ساختارگرا و هم نظريه نظام

هايي وجود دارد. كنند. ميان خطابات سکوت تفاوتدربارة نقش سکوت در ساختارهاي روايتي و گفتاري ارائه مي

 به نقل از:، 2006ها آگاهند )بوكسر، به خوبي از اين تفاوتكنند، پژوهشگراني كه در ساختارهاي زباني و فرهنگي كار مي

گونه هاي شفاهي نياز دارند. هماناي اغلب به استفاده مؤثر از سکوت در ارائه(. ژانرهاي حرفه2003النگ و همکاران، 

لب توجه مخاطبانشان ها به هنگام گزارش خبري براي جكه دانشگاهيان به هنگام ارائه نتايج تحقيقات خود، و خبرگزاري

 سکوت به داليل گوناگون در ساختار كاركردي مؤثر است. ،(. بنابراين2003كنند )النگ و همکاران، از آن استفاده مي

يکي ديگر از كاركردهاي مهم سکوت، به شکل خودسانسوري و يا به شکل تحميلي، گرفتار شدن در مارپيچ 

 نيومنترين علل آن، ترس از انزواست كه دهد: يکي از مهمبه علل زيادي روي مي ،سکوت است. خودسانسوري

به  ،اقليت به دليل ترس از انزوا ،نظريه مارپيچ سکوت خود را بر محور آن سامان داده است. طبق اين نظريه

تدريج اقليت به شود كه صدايموجب مي ،كنند. همين امرآورند و از اظهارنظر خودداري ميخودسانسوري روي مي

اي معتقد است: با تکيه بر قدرت رسانه نيومنبه مارپيچ سکوت گرفتار شود.  ،تر گردد و در نهايتتر و ضعيفضعيف

توان نيروهاي مخالف را وادار ساخت و اجازه داد تا در گرداب سکوت خاموش شوند و به فراموشي سپرده شوند. مي

شناسي اجتماعي است و تأثيرپذيري انسان از محيط پيراموني را بررسي اي روانهمتأثر از نظريه ،نظريه مارپيچ سکوت

براي جلوگيري از انزوا، فضاي نظري را از نزديك و  مردم از انزواي اجتماعي هراسانند، ليزابت نيومنكند. از نظر امي

مشاهدات شخصي، و  آورندمي دستهاطالعات در مورد فضاي نظري را از دو منبع ب. آنان دهندتحت نظارت قرار مي

هاي جمعي تصوير نسبتاً هماهنگي از واقعيت را منتشر رسانهو  ويژه تلويزيونهاي جمعي، بهرسانهو  ارتباط ميان فردي

در برابر افکار عمومي غالب خواهند داشت. عقايد  )مقاومت( با گذشت زمان، تنها تعداد كمي از مردم ابراز نظر. كنندمي

توانند فرايند گرداب مي اندهند، آنداب سکوت از بين خواهند رفت. اما مردم هسته اصلي را تشکيل ميمخالف در گر

 (.1991)ر.ك: نيومن، جديدي را آغاز كنند كه در نهايت، يك نظر ديگر نيز منقرض گردد 

 كه كسانيكردن است. گفتن نياز است، شکل كامالً سياسي از صحبتسکوت اختيار كردن به هنگامي كه سخن

يابند. در آمريکاي التين و مناطق بالکان، سکوت از طرف مي قدرتمند ابزاري را سکوت، هستند سياسي مقاومت درگير

امتناع از سکوت به هنگامي كه از لحاظ سياسي تحميل  ،شود. با اين حالعنوان مقاوت سياسي تلقي ميبه ،هاجمعيت

ت. هم از نظر عامه و هم به لحاظ نظري، سروصدا كردن و شکستن شود نيز شکل قدرتمندي از سخن سياسي اسمي

 (.1992رود )جاورسکي، شمار ميشکل بسيار مؤثري از شيوه نقد به ،سکوت

اعتنايي يکي از طرفين ارتباط را نشان دهد. تغيير موضوع تواند با استراتژي ادب تفسير شود و يا بيسکوت مي

حترامي به مخاطب قلمداد شود. ااعتنايي و بيتواند نشانه بيمي ،طبهاي مخابحث و مسکوت گذاشتن پرسش

آميز وگوهاي مشاجرهشونده از موضع ادب و احترام به مخاطب، تمايل نداشته وارد گفتكه امکان دارد پرسشدرحالي

كه ارتباط كالمي  هنگامي ،شود. در واقعگردد. اينجا وضعيتي است كه ارتباطات غيركالمي بر كالمي ترجيح داده مي
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اي براي پرهيز از مشاجره و تهديد به مواجهه و تهديد وجهة طرف مقابل منجر شود، استفاده از ارتباط غيركالمي شيوه

سکوتي  ،برانگيز نشود. بنابرايندهد كه وارد موضوعات چالشبه طرف ديگر پيام مي ،گر با سکوت خوداست. ارتباط

 منفي و سکوتي كه انسجام را حفظ كند، مثبت خواهد بود. كه فاصله اجتماعي را موجب شود،

در مقابل  ،تواند در مديريت احساسات نقش داشته باشد. سکوت برخي از اعضاي خانوادههمچنين سکوت مي
 نمونة بارزي از شيوة مديريت از طريق سکوت است. ،گرايانه ساير اعضاهاي ستيزهكنش

 ارتباطي يمثابه الگوسكوت به

بيشتر  ،كردنهاي صحبتجاي شيوهبه ،هاي استراليا دريافته است كه دانشجويان ژاپنيهاي خود در دانشگاهدر بررسي ،ناكانه

راحتي قابل درك و تفسير باشد. لذا فهم (. اين چيزي نيست كه به14، ص 2007پردازند )ناكانه، مي« هاي سکوتشيوه»به 

نزدن فرهنگي است. سکوت به معناي حرفاي جدي پژوهشگران عرصه ارتباطات ميانهيکي از دغدغه ،و تفسير سکوت

هاي اجتماعي گوناگون معناي مختلف ها و بافتبلکه نوعي الگوي ارتباطي است كه در فرهنگ ،گيري از ارتباط نيستو كناره

به معناي اعتراض؛ در جايي نشانه ادب  ،معناي تأييد و در جاييبه ،كه حتي در يك فرهنگ، سکوت در جاييدارد. همچنان

رو درك اينکه در يك موقعيت ارتباطي، سکوت به كدام معناست، بسيار پيچيده اينادبي است. ازحاكي از بي ،و در جايي

هايي است كه يکي از چارچوب ،ارتباطات نگاريشود. مردمهاي چندفرهنگي دوچندان مياست. اين پيچيدگي در وضعيت

زند، متأثر گر طي آن به انتخاب سکوت يا سخن دست ميد در فهم معاني سکوت مؤثر باشد. چون فرايندي كه ارتباطتوانمي

تر عنوان الگوي رفتاري در فرهنگ شرق متداولبه ،شود سکوتشناختي است. معموالً گفته ميهاي فرهنگي و مردماز ويژگي

تبديل شده است. در برخي « غرب سخنور»در مقابل  ،«شرق ساكت»ي از فرهنگ غرب است؛ حتي اين تفکر به تصور قالب

كنند كه و همکارش به اين نکته اشاره مي ميلنرگيرد. براي مثال، شناسانه مورد توجه قرار ميمطالعات سکوت از منظر آسيب

شود. حليلي پرورش داده ميرويکرد انتقادي و ت ،كه در فرهنگ غربيهاي آسيايي حفظ كردن اهميت دارد. درحاليدر فرهنگ

(. دانشجويان 1996ممکن است براي دانشجويان آسيايي آزاردهنده باشد )ميلنر،  ،وگوهاي زياد دانشجويان در كالسگفت

(. شايد همين الگوهاي رفتاري 103، ص 1992كنند )اندرسون، احترامي به معلم تلقي ميپرحرفي در كالس را بي ،آسيايي

غلبه سکوت  ،حالهر(. به2012فرهنگي را به خود جلب كند )ياتس و ترانگ، گران عرصه ميانژوهشموجب شده كه توجه پ

شود. الگوهاي مشاركت و تعامالت هاي مختلف مربوط ميگفتن چيزي است كه به فرايندهاي يادگيري در فرهنگيا سخن

توان رو ميشود ازاينكم بر هر جامعه آموخته ميها و هنجارهاي حادر فرايندهاي آموزشي و متناسب با ارزش ،اجتماعي

منظور اين است كه سکوت را  ،شود. بنابراينپذيري آموخته ميگفت: سکوت نوعي الگوي ارتباطي است كه در فرايند جامعه

 ،غرببلکه سکوت يك الگوي ارتباطي است كه استفاده از آن در شرق و  ،اعتنا بودكم گرفت و نسبت به آن بينبايد دست

كنند، هاي فرهنگي استفاده ميكه از ساير ويژگيتر، اعضاي يك جامعه گفتاري، همچنانكامالً متفاوت است. به بيان روشن

پذيري خاصِ شيوة استفاده از سکوت را در فرايندهاي جامعه ،شوند. كودكانمند ميهاي ارتباطي سکوت نيز بهرهاز ظرفيت

گفتن،  كند، برخالف سخنادعا مي تروكيكه گيرند. آنچنانفاميلي و خويشاوندي فرامي ويژه در تعامالتهر جامعه، به

 ،همه(. بااين13-12، ص 1985گيرد )ساويلي، طور ناخودآگاه صورت ميعمدتاً به ،يادگيري استفاده از سکوت در ارتباطات
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ري است؛ چراكه تفسير سکوت در ارتباطات كامالً ضرو ،فرهنگييادگيري قواعد استفاده از سکوت در ارتباطات ميان

 ،تر است. براي نمونه، سکوت زنان در پاسخ خواستگاري در ژاپنپيچيده ،فرهنگيدر مقايسه با ارتباطات درون ،فرهنگيميان

 ،در جوامعي« پچ كردنپچ»شود. به مفهوم عدم پذيرش تفسير مي ،به معناي پذيرش درخواست و در جنوب نيجريه )ايگبو(

پوستان آتاباسکان در حين صحبت، هاي طوالني سرخ(. مکث9بالاشکال است )همان، ص  ،اخوشايند و در جوامعي ديگرن

پوستان آتاباسکان تند كه سرخوگو مسلط شوند. درحاليزبانان انگليسي آمريکايي به گفتشود انگليسيموجب مي

تبار استراليا توصيه به قضات انگليسي ايدس ،(. به همين دليل36، ص 1981كنند )اسکالن، ادبي تلقي ميكردن را بيصحبت

 ،ها(. نيويوركي41، ص 1992ها احساس شکست و ناكامي نکنند )ايدس، تا بومي ،كند كه در حين صبحت مکث كنندمي

كنند )تانن، رزيابي ميها را كه بسيار كند است، غيرسازنده اكردن كاليفرنياييكنند، شيوه صحبتكه تند و سريع صحبت مي

نگرش  ،جوامع غيراروپايي در مقايسه با جوامع اروپايي ،كند كه طبق آنهابه مطالعاتي اشاره مي ناكانه(. 108، ص 1985

كه همراه با سکوت مورد استفاده قرار  ،(. ارتباطات غيركالمي14، ص 2007تري به تحمل سکوت دارند )ناكانه، مثبت

 پيام نقش بسزايي دارند. نيز در تفسير ،گيردمي

موضوعاتي وجود  ،فرهنگي اهميت دارد. در ميان بوميان استرالياوگو نيز در ارتباطات ميانموضوعات مورد گفت

وگو درباره طور موضوعاتي كه صرفاً مردانه است و گفتوگو كند. همينتوانند دربارة آنها گفتدارد كه تنها زنان مي

 (.138، ص 2000)مور،  آنها براي زنان ممنوع است

اي ترين عوامل زمينهشناسانه براي سکوت، يکي از مهمالبته نبايد از نظر دور داشت كه مبتني براساس رهيافت روان

كنندگان است. فرهنگي اثر مؤثر باشد، اضطراب مرتبط با زبان دوم مشاركتتواند به سکوت در ارتباطات ميانكه مي ،مهم

نفس پايين، ناتواني از تشخيص بههاي شخصي، اعتماد بودن مهارتاملي همچون احساس پايينزبان دوم، از طريق عو

شود. درواقع نه فرهنگي ميمنجر به دلواپسي در ارتباطات ميان ،بيني پيامد منفي احتمالي و مانند آنكنش متناسب، پيش

، ص 1985اصلي اجتناب از ارتباط است )لهتونن، تبحر واقعي، بلکه ادراك منفي فرد دربارة تبحر خود، يکي از عوامل 

در  ،گفتن هاي چندمليتي و چندزبانه، غلبة سکوت بر سخنهاي آموزشي در گروهويژگي اصلي كالس ،(. بنابراين61

 ،(. در كالس آموزشي چندفرهنگي276، ص 1998هاي فرهنگي است )جاورسکي، هاي مبتني بر تفاوتنتيجة كشمکش

(. 1993دهند )ر.ك: بيگز و ادوارد، حرفي را ترجيح ميها و تبعيض نژادي، سکوت و كمداوريمتأثر از پيشپوستان سياه

فردي مورد استفاده قرار گيرند )ر.ك: گونه ارتباطات ميانعنوان چارچوبي براي اينتوانند بهگرا هم ميهاي تعاملنظريه

 (.131، ص 1387و كمالي، ؛ ستوده 410، ص 1373؛ كوزر، 93، ص 1386كوئن، 

 هاي مختلفمعناي سكوت در فرهنگ

ويژه در عرصه به ،اما مطالعات جديد ،ازجمله حاالت چهره، جهان شمولند ،شد كه ابعاد غيركالمي ارتباطاتتصور مي

شده حركات نمادين يك فرهنگ، كه براي اعضايش كامالً شناخته  فرهنگي اين تصور را رد كرده است. مجموعهميان

طور  به ،ها معنايي ديگرگون داشته باشد. براي مثال، بعضي از افراد به هنگام صحبتاست، ممکن است در ساير فرهنگ

كند. قرار دادن انگشت اشاره بر روي معنايي خاص افاده مي ،كنند. هرگونه حركت دستمنظم از حركات دست استفاده مي
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شود نشانه توهين تلقي مي ،ه همه چيز خوب است. همين حركت در فرانسهمعناي اين است كبه ،انگشت شصت در آمريکا

ترتيب، فرهنگ و سکوت مرتبط و (. بدين150، ص 2013؛ ابوشهاب، 2009زاده، حاكي از نگراني است )دواني ،و در اردن

ابزارهاي ارتباطي استفاده عنوان يکي از به ،كنند كه كجا و چگونه از سکوتاند؛ هنجارهاي فرهنگي معين ميپيوستههمبه

آيا دوست داريد از فالن كشور )مثالً ايران( بازديد كنيد؟ »شود. براي نمونه، اختيار كردن سکوت در پاسخ به اين سؤال كه 

در انگليسي به معناي نااطميناني  ،شود. سکوت در چنين موقعيتيهاي گوناگوني تفسير ميها به شيوهمتناسب با فرهنگ

از  ،(. در آمريکا1976كند )اركمن، است؛ در ژاپن احتماالً به معناي پاسخ مثبت است، اما در اردن بسته به موقعيت فرق مي

سکوت كليد موفقيت است و اغلب  ،كه در ژاپنحاليكنند. دردان اندوه، پشيماني يا خجالت استفاده ميسکوت براي نشان

« گفتن استسکوت هم نوعي سخن»المثلي رواج دارد مبني بر اينکه كنند سکوت اختيار كنند. در ژاپن ضربمي سعي

دلواپس ارتباط هستند؛ چراكه در فرهنگ  ،هادر پژوهش خود دريافته كه يك پنجم آمريکايي لتهونن)همان(. در مقابل، 

، 1985شود )لهتونن، با استفاده از ارتباطات كالمي تأكيد مي ،ت از خودها به موفقيت در ارتباطات و ارائة چهره مثبآمريکايي

)آرگيل، « نه سکوت ،وگو باشدهاي غربي، تعامالت اجتماعي بايد سرشار از گفتدر فرهنگ»گويد: مي آرگيل(. 56ص 

 اردن در ارتباطي تسکو»گويد: عنوان كشوري آسيايي ميدربارة اردن به ابوشهابكه حالي(. در108-107، ص 1972

در اردن سکوت با صداقت پيوند دارد.  .نيستند كار اين انجام به قادر كلمات كه جايي در ،دهدمي نشان را احترام و احساسات

نه با صحبت زياد، كه از طريق  ،پيام صادقانه كه است اين بر اعتقاد زيرا شود؛مي تشويق سکوت و در اردن پرحرفي مذمت

كه (. سکوت بازنماياننده احترام، مهرباني و پذيرش طرف مقابل است. همچنان2013شود )ابوشهاب، مي سکوت بهتر منتقل

هاي فراوان عربي وجود دارد كه سکوت را نشانه المثلنظر باشد )همان(. ضرباختالف و نفرت دهنده تحقير،تواند نشانمي

كند و اين حرفي توصيه ميبه سکوت و كم ،فرهنگ اردنطوركلي ، بهابوشهابنظر كنند. بهكمال عقل معرفي مي

 كند )همان(.در مورد اردن صدق مي ،«زدن نقره باشد، سکوت طالستاگر حرف»كه  ،المثلضرب

فرهنگي اهميت زيادي دارد. مديريت سکوت ويژه در ارتباطات ميانبه ،هدف اينکه مديريت سکوت در ارتباطات

به سالمت افراد نسبت داده  ،شناختيسط به زبان است. ميزان ساكت بودن از نظر رواننشانه ت ،هاييدر چينن وضعيت

كه شود. درحالياجتماعي تلقي ميكند، غيرفردي كه به طور منظم در تعامالت اجتماعي سکوت مي ،شود. در آمريکامي

 )همان(.شود عنوان يك ويژگي فردي كامالً ارزشمند شمرده ميبه ،همان رفتار در فنالند

 سكوت در انديشه اسالمي

فرايندهاي آموزشي  ،هاي اسالمي متأثر است. به همين دليلاز آموزه ،ترديد معنا و نقش سکوت در فرهنگ مسلمانانبي

هاي گوناگون، هاي اسالمي نيز بسته به موقعيتكه آموزهطرف نيست. همچنانو تبليغي در جهان اسالم دربارة سکوت بي

فضل »و « السکوت علي الکالمفضل»هايي با عنوان باب ،اند. در منابع روايييا از آن نهي كرده ،يب كردهبه سکوت ترغ

در اسالم و فرهنگ  ،( وجود دارد. بنابراين206ـ98، ص 10، ج 1386شهري، )محمدي ري« الکالم علي السکوت
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رسد توصيه به سکوت در مقايسه با ه نظر مياسالمي سکوتِ ممدوح و سکوت مذموم وجود دارد. اما در يك نگاه كلي، ب

ويژه در به ،( و همين نسبت در ادبيات جهان اسالم325، ح 1377البالغه، گفتن اولويت پيدا كرده )نهجترغيب به سخن

در مقايسه  ،مهارتي اجتماعي است كه در فرايندهاي آموزشي و تربيتي ،ها منعکس شده است. سکوتالمثلاشعار و ضرب

 اند.بهرههاي سخن گفتن كمتر مورد توجه قرار گرفته. لذا بسياري از مردم از پيامدهاي سازنده و مهم آن بيارتبا مه

سخن گفته است.  از روزه سکوت حضرت مريم ،شود. خداوند در قرآناز قرآن كريم استفاده مي ،ارزش سکوت

شود كردند، مأمور به سکوت كردن ميسؤال مي هاي افرادي كه دربارة حضرت عيسيدر برابر پرسش حضرت مريم

وقتي حضرت زكريا دربارة فرزنددار  ،سکوت آن حضرت يك دستور الهي است. در همين سوره ،(. بنابراين26)مريم: 

نشانه تو آن است كه تا سه »شود كه كند، در پاسخ به او وحي ميشدنش در سن پيري از خداوند نشانة معيني طلب مي

همواره داراي جهت و حامل  ،(. سکوت قرآني41عمران: ؛ آل10خن گفتن با مردم را نخواهي داشت )مريم: روز قدرت س

نهايت و جهان تواند با ذكر همراه شود و انسان را به بيتواند پيامي براي مخاطب منتقل كند و ميمي ،معناست. سکوت

الوت قرآن به آن گوش فرادهيد و سکوت كنيد تا شايد مورد دهد كه به هنگام تتر وصل كند. لذا خداوند دستور ميبزرگ

خواهد تا منان ميؤصراحت از مه خدا ب»استفاده كرد كه  ،(. شايد بتوان از اين آيه شريفه204رحمت قرار گيريد )اعراف: 

ميق سخن دادن دقيق، شرايط را براي فهم و درك ع هنگام سخن ديگران، خاموشي پيشه گيرند و با استماع و گوش به

گفتن ديگران، احترام به گوينده  از اهداف ديگر سکوت و خاموشي هنگام سخن(. 1398وند، )صادق« گوينده فراهم آورند

سکوت به  سورة طه، 114در آية « التعجل بالقرآن»طبق يك احتمال، مقصود از  .(18و16 :؛ قيامت114 :آن است )طه

 مکلف را پيامبر كه است الهى ادب متضمن آيات، اين (.90ص  ،3ق، ج 1415)زمخشري، هنگام دريافت وحى است 

اند، طوركلى وحى نشدهاز آنکه وحى تمام شود آياتى را كه هنوز به پيش كه كندمى وحى دريافت هنگام به ،آن رعايت به

 .(109، ص 20ج  ق،1390 ،طباطبائينخواند و زبان خود را به خواندن آن حركت ندهد )

نشين هايي همچون زبان، عبادت، تأمل، تفکر، تعقل، عبوديت و مانند آن همدر روايات اسالمي با واژه ،سکوت )صمت(

نشانه عاقل فکر »فرمود:  دهد. امام صادقمؤمنان نشان ميانديشي فاست كه اهميت و نقش بسيار باالي آن را در ژر

نکته جالب توجه اينکه سکوت نشانة ايمان و (. 300، ص 75ق، ج 1403)مجلسي، « كردن و نشانه عقل، سکوت است

گويي است. سکوت نه در مقابل سخن گفتن، كه در مقابل پرحرفي و بيهوده ،پرحرفي نشانة نفاق و كم عقلي است. در واقع

گويي گويي؛ زيرا پرگويي به ياوهسخن ميان دو خصلت زشت قرار گرفته است: پرگويي و كم»فرمودند:  اميرمؤمنان علي

(. در تمجيد از سکوت، 3513، ح 1410)تميمي آمدي، « گفتن است گويي نشانگر درماندگي وعجز در سخنانجامد و كممي

هنگامى كه مؤمن را خاموش ببينيد، به او نزديك شويد كه دانش و حکمت به شما »نقل شده كه فرمودند:  از رسول خدا

)مجلسي، « كندگويد و كمتر عمل مىكند، و منافق بسيار سخن مىىگويد و بسيار عمل مكند و مؤمن كمتر سخن مىالقا مى

اي دقيق ميان بارور شدن فکر هشود رابطاز روايات استفاده مى»، مکارم شيرازي اهللآيت(. به عقيدة 312، ص 75ق، ج1403

از نيروهاى فکرى انسان، در فضول كالم و  يزيرا قسمت مهم؛ دليل آن هم روشن است .و انديشه، با سکوت وجود دارد
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د، و فکر و انديشه را نگرديكند، اين نيروها متمركز ميهنگامى كه انسان سکوت را پيشه م .رودسخنان بيهوده از ميان مى

قلى عگفتن بسيار را دليل كم د؛ به همين دليل، مردم سخننگشايد، و ابواب حکمت را به روى انسان مىناندازميكار  به

(. شايد به همين دليل، 302، ص 1، ج 1387)مکارم شيرازي، « گويندعقل سخنان بيهوده بسيار مىشمرند و افراد كميم

به  ،لقمان حکيم(. 294، ص 71ق، ج 1403)مجلسي، « سخن، نقره است و سکوت، طال»فرمايند: مي پيامبر اكرم

(. 114، ص 2ق، ج 1407)كليني، « است، سکوت، از طالستپسرم! اگر فرض كني كه سخن، از نقره »فرزندش فرمود: 

 ها كالمي آشناست.هاي دنيا ترجمه شده و براي همه فرهنگبه اكثر زبان ،از جايگاه سکوت لقماناين تصويرسازي 

 سکوت» مشهورِ فراز يابيريشه در ،(the phrases finderياب )عبارت نکته جالب توجه اين است كه وبگاه

 :نويسدمي، «طالست
 وجوجست باستان مصر در را آن هايريشه برخي. است پوشانده را المثلضرب اين منشأ زمان غبار

 را المثلضرب اين، 1831 سال انگليسي در معروف شاعر، چارلي توماس بار اولين ظاهراً اما. كنندمي

 گويد:مي توماس. است كرده بحث سكوت فضيلت دربارة مفصل و كرده ترجمه انگليسي به آلماني از

 كه كنممي اضافه من و طالست سكوت و است نقره سخن كه است نوشته سوئيسي كتيبه يك در

 آن انجيلي و مذهبي هايريشه به ادامه در توماس. «است ازلي سكوت، است زمان به مربوط سخن»

 (.سكوت واژه ذيل، يابعبارت وبگاه) است شده ساخته بهشت در سكوت گويد:مي و كندمي اشاره

 اين عبارت ريشه ديني دارد. .ديني منابع لکن طبق

اي كه در سطور پيشين ذيل نقش سکوت در برساخت واقعيت اجتماعي بيان شد، مورد تأييد نکته ،رسدنظر ميبه

ي، )كلين« سکوت دري از درهاي دانش و حکمت است»آمده است:  هاي اسالمي است. در روايتي از امام رضاآموزه

شود، در مرحله بعد با قرارگرفتن ترديد حکمت و معرفتي كه با سکوت و تأمل حاصل مي(. بي113، ص 2ق، ج1407

طور كه بسياري هاي مدون منجر خواهد شد. همانها، به دانشگذاري تجربه و يافتهدر فرايندهاي ارتباطي و اشتراك

انديشانه حاصل شده و به مرور به مکاتب بزرگ فلسفي مانه و ژرفزير اثر تأمالت عال ،هاي فلسفيها و يافتهاز نظريه

 بركات زيادي را نصيب فرد و جامعه خواهد كرد. ،اگر با تخيل و تفکر همراه باشد ،تبديل شده است. سکوت

از نظر كاركردهاي ارتباطي هم سکوت عامل تعمق فکر، نورانيت عقل و مصون ماندن مردم از آزارهاي زباني 

(، 113، ص 2ق، ج1407ها )كليني، (، موجب افزايش پيوند و محبت ميان انسان88، ص 75ق، ج 1403 )مجلسي،

شود. در مقابل، پرگويي مايه ( مي255ق، ص 1410هاي مرتبط با زبان )تميمي آمدي، در امان ماندن از لغزش

هاي بسامدي روايت ،ميان ( معرفي شده است. در اين114، ص 2ق، ج 1407عقلي، قساوت و سنگدلي )كليني، كم

كنند، رواياتي كه هايي كه به سکوت توصيه ميبسيار زياد است؛ يعني در كنار روايت ،مربوط به رابطه سکوت و زبان

، ص 1، ج 1387اند، قابل توجه است )ر.ك: مکارم شيرازي، و دربارة پيامدهاي آن هشدار داده پرحرفي را مذمت كرده

 كنند، بايد در همين زمينه فهميده شوند. اميرمؤمنان عليه اصول سخن گفتن را گوشزد ميهايي هم ك(. روايت307

( و به تأمل 193، خطبه 1377البالغه، جكند )نههاي متقين را التزام آنها به سخن صواب معرفي مييکي از ويژگي
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گويند و سپس ، آنان كه مىاممدر نگاه ا(. 2956، ص 6ج ،1372كند )معاديخواه، پيش از سخن گفتن توصيه مي

(؛ 1106، كلمات قصار، ص 1377البالغه، ند )نهجگويند، خردمندانديشند و سپس مىو آنان كه مى ،انديشند، احمقمى

)معاديخواه،  چون تير از كمان جست، ديگر كماندار قوت ضبط آن را ندارد ؛سخن و زبان، مثل تير و كمان استچراكه 

از نظر علماي شود. اهميت نقش اصالح زبان در نيل به كماالت اخالقي آشکار مي ،مين منظر(. از ه2060ص  ،1372

رسند، هرچند ي نمييشوند، به جااخالق، بدون رعايت سکوت و بدون حفظ زبان، از انواع گناهاني كه به آن آلوده مي

 (.299، ص 1، ج 1387)مکارم شيرازي،  هاي بدني و روحاني و انجام انواع عبادات كوشا باشنددر رياضت

حداقل  ،به معناي افضليت آن بر سخن گفتن بر صواب نيست. قرآن كريم ،اما اين همة ماجرا نيست. توصيه به سکوت

در چند مورد از سکوت نخبگان سخن گفته و نسبت به پيامدهاي زيانبار آن هشدار داده است؛ نخبگاني كه به داليل دنيوي 

(. كتمان 187و71عمران: ؛ آل174، 159، 146، 42گيرند )بقره: كنند، مورد لعن خداوند قرار مياز گفتن حقيقت امتناع مي

تواند مردم را به واقعيتي برساند، هاي نبوت نيست، بلکه اخفاي هرچيزي را كه مينشانه منحصر به كتمان آيات خدا وحقّ 

كه به سخن گفتن  ويژه سکوت، در زماني(. به548، ص 1، ج1387در مفهوم وسيع اين كلمه مندرج است )مکارم شيرازي، 

هر كس از دانشي مورد سؤال واقع »ند: فرمود (. رسول خدا22شدت مذمت شده است )انفال: و فريادزدن نياز است، به

شود كه اظهارش واجب بوده و عذر تقيه هم نداشته باشد، روز قيامت در حالتي محشور ميدرحالي ،شود و آن را پنهان كند

ترين پيامد سکوت نخبگان در سطح كالن (. مهم72، ص 2ق، ج 1403)مجلسي، « كه لجامي از آتش بر دهان دارد

هاي كند. بسياري از گرفتاريهاي آن را گرفتار مارپيچ سکوت مينکته نهفته است كه جامعة ديني و ارزشدر اين  ،ارتباطي

 ،شودجهان اسالم در طول تاريخ، ناشي از سکوت وكتمان نخبگان است. پيامدهاي سکوت نخبگان به خود آنها محدود نمي

سراسر عالم را متأثر كند. به  ،(2004( )هلبورن، butterfly effect« )اياثر پروانه»هاي قانون بلکه ممکن است طبق يافته

ق، 1407هاي اسالمي است )كليني، فلسفة وجوب امر به معروف و نهي از منکر نيز كه ناظر به حفظ ارزش ،رسدنظر مي

 ،معه در نهايتدر قبال رفتارهاي انحرافي اعضاي جا ،تفاوتي و سکوت افرادگردد كه بيبه همين نکته بازمي ،(56، ص 5ج

اي كه تنها به كساني از شما كه ستم كردند، بپرهيزيد از فتنه ،كل جامعه را با خطر مواجه خواهد ساخت. به تعبير قرآن كريم

(. در واقع، سکوت نخبگان جسارت كجروان اجتماعي را براي تکرار رفتارهاي انحرافي و گسترش آن 36)انفال:  رسدنمي

( از تکرار Broken windows theory« )هاي شکستهپنجره»به تعبير نظرية  ،عروف و نهي از منکركند. امر به مبيشتر مي

معتقدند: غافل ماندن از جرائم خرد، زمينه را براي وقوع جرائم  كلينكو  ويلسونكند. و گسترش كجروي جلوگيري مي

 (.1395رضائي، ؛ حسن1393)خوانساري، « كندتر فراهم ميبزرگ

فرمودند:  شود. اميرمؤمنان عليبه دو روايت اشاره مي ،دي جايگاه سکوت و سخن در انديشة اسالمبندر جمع

(. اين 2182ق، ص 1410)تميمي آمدي، « بخشد و بسيارش كشنده استسخن همچون داروست، اندكش سود مي»

شود كه سکوت افضل مي بيان شده است. وقتي از آن حضرت پرسيده مطلب به زيبايي در كالم نوراني امام سجاد

 فرمايند:يا سخن گفتن، در پاسخ مي ،است
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از سكوت افضل است، عرض  هرگاه هر دو از آفت در امان باشد، سخن ؛هركدام از اين دو آفاتى دارد

اين مطلب؟ فرمود: اين به خاطر آن است كه خداوند متعال،  .چگونه است ،خدا اى پسر رسول :شد

هرگز  گفتن مبعوث كرد، مور نكرد، بلكه آنها را به سخنأپيامبران و اوصياى آنها را به سكوت مبعوث و م

شود، و از آتش دوزخ با سكوت آيد، و واليت الهى با سكوت حاصل نمىدست نمى با سكوت به بهشت

آيد، من هرگز ماه را با خورشيد كالم و سخن به دست مى ةهمه اينها به وسيلشود، رهايى حاصل نمى

كنى و هرگز سكوت را بگويى با كالم آن را بيان مى خواهى فضيلتكنم، حتى هنگامى كه مىيكسان نمى

 (.274، ص 71ق، ج1403)مجلسي، « دهىفضيلت كالم را با سكوت شرح نمى

سزاوار »فرموند:  (. پيامبر اكرم148، ص 8ق، ج 1407هم نقل شده است )كليني،  شبيه همين حديث از امام محمدباقر
نيست شخص دانشمند از بيان دانش خود دم فرو بندد و سزاوار نيست نادان بر نادانى خود، سکوت كند. خداوند متعال فرموده 

 (.202، ص 10، ج 1386شهري، ي)محمدي ر« دانند بپرسيددانيد، از كسانى كه مىپس اگر نمى»است: 
دانند، روايات تالش گفتن دارند و آن را يك هنر اجتماعي ميها فطرتاً تمايل به سخنچون انسان ،رسدنظر ميبه

بخش آن را نيز گوشزد كنند. اما فضيلت سکوت به اين معنا نيست كنند ابعاد زيباي سکوت و كاركردهاي تعاليمي
 رد.كه هميشه و در همه حال بايد سکوت ك

 گيرينتيجه

هاي مختلف سامان يافت و پس از تتبعات الزم در ادبيات بر محور مسئله جايگاه و كاركرد سکوت در فرهنگ ،اين پژوهش
 به نتايج زير دست يافت: ،موجود و انديشه اسالمي

 در جهان اسالم قرار نگرفته است.ويژه به ،كه بايد مورد توجه عالمان ارتباطيمثابه عنصري مؤثر در ارتباط، آنچنان. سکوت به1

دهد كه عمدة آنها در ارزيابي سکوت و معناي آن دچار هاي غربي دربارة سکوت نشان مي. بررسي پژوهش2
 ،اند. بخشي از سوگيريها را نقطه ضعف آنها قلمداد كردهو سکوت بيشتر شرقيان در مقايسه با غربي سوگيري شده

 ها انجام شده است.هاي آموزشي با اكثريت غربيه در كالسناشي از نتايج مطالعاتي است ك

اي ديگرگون از ارتباط و حامل معاني متعدد در . سکوت، نه عدم ارتباط يا خودداري از ارتباط، كه شيوه3
شناختي ضرورت دارد. نکته مراجعه به فرهنگ و مطالعات مردم ،هاي مختلف است. براي فهم معناي سکوتفرهنگ

نشانه ضعف و منفي تلقي شود تا موجب تصورات قالبي  ،ست كه نبايد سکوت همواره و در هر شرايطيمهم اين ا
هاي آموزشي و يا ها در كالسگردد كه عمده پژوهشبه اين نکته اساسي برمي ،منفي گردد. منشأ اين نوع داوري

طور طبيعي مهاجران و دانشجويان و به ،هايي در مغرب زمين انجام شده است كه در آنهاكارخانجات و گردهمايي
اند. توجه به شرايط و فرايندهاي آموزشي نيز براي ها نداشتهكارگران در اقليت بوده و شرايط مساوي با اكثريت بومي

 توان صرفاً بر مبناي شرقي و يا غربي بودن قضاوت كرد.داوري در اين خصوص اهميت دارد. نمي

 ت، ساختار ارتباط و نيز كاركردهاي ارتباطي نقش پررنگي دارد.. سکوت در ساخت اجتماعي واقعي4

كند ميان سکوت و سخن گفتن تعادل ايجاد مند قائل است و تالش مي. اسالم ارزش زيادي براي سکوت هدف5
گويي است. سکوت فرصتي براي تأمل و تفکر هاي اسالمي، سکوت ممدوح در مقابل پرحرفي و بيهودهكند. در آموزه

  نهايتِ ازلي و ابدي است.فرصتي براي پيوند فرد در جهان بي ،نتيجه و در
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 ، مشهد، دانشگاه علوم رضوي.هاي اسالميفرهنگ روابط اجتماعي در آموزه، 1387ايرواني، جواد و همکاران، 
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جامعه پژوهي  ،«ها در ادبيات فارسيالمثلها و ضربنظريه پنجره شکسته و بازخواني برخي حکايت»، 1395رضايي، حسين، حسن

 .93-79، ص 4سال هفتم، ش ، فرهنگي

 .96-92، ص 144، ش هاي اقتصادتازه، «پنجره شکسته و نظارت بانکي»، 1393نساري، رسول، خوا

 ، ترجمة علي اسماعيلي، چ دوم، تهران، شباهنگ.NLPآميز با ارتباط موفقيت، 1385ديميك، سالي، 

 ، بيروت، دارالکتب العلميه.الكشاف عن حقائق غوامص التنزيلق، 1415محمودبن عمر،  زمخشري،

 ، تهران، نداي آريانا.هاي كاركردگرايي، تضاد و كنش متقابل نمادينشناسي با تأكيد بر ديدگاهجامعه، 1387اهلل و ايرج كمالي، ده، هدايتستو

 ، ترجمة غالمرضا كياني و سيداكبر ميرحسيني، تهران، باز.هاارتباط بين فرهنگ، 1379سماور، الري ا و همکاران، 

 اهلل راسخ، تهران، نشر ني.، ترجمة كرامتشناسي ارتباطاتجامعه، 1391شوتس ايشل، رينر، 

 آذر. 16، كيهان، «اهميت و ارزش سکوت و خاموشي و آثار آن»، 1398وند، مجتبي، صادق

 الدين موسوي، چ سوم، تهران، تفاهم.، ترجمه و تحقيق سيدجمالهاي تاريخ در قرآنسنت، 1381صدر، سيدمحمدباقر، 

 ، چ دوم، قم، مركز االبحاث و الدراسات التخصصيه لالمام الشهيد الصدر.المدرسۀ االسالميه ق،1424، ـــــ 

 للمطبوعات. ياالعلم ؤسسةم ،روتيب ،القرآن ريفي تفس زانيالم ق،1390، نيمحمدحسسيد ئي،طباطبا

 .175-150، ص 10، ش پژوهشنامه اخالق، «سکوت اخالقي و عرفاني در مثنوي»، 1380زاده، الياس، عارف

 .150-120، ص 1، دفتر فلسفه و كالم اسالمي، «كاركردهاي االهياتي سکوت در آثار موالنا»، 1388كاكائي، قاسم و اشکان بحراني، 

 اكبر غفاري و محمد آخوندي، چ چهارم، تهران، دارالکتب االسالميه.، تصحيح عليالكافيق، 1407كليني، محمدبن يعقوب، 

 ، ترجمة محسن ثالثي، تهران، علمي و فرهنگي.شناسيزندگي و انديشه بزرگان جامعه، 1373كوزر، لوئيس، 

 ، ترجمة محسن ثالثي، تهران، توتيا.شناسيدرآمدي بر جامعه، 1386كوئن، بروس، 

 ، ترجمة علي كريمي و مسعود هاشمي، تهران، تمدن ايراني.هاپيوند تفاوت، 1383گوديکانست، ويليام؛ 

 ، تصحيح جمعي از محققان، چ دوم، بيروت، دار احياء التراث العربي.بحاراالنوارق، 1403باقر، مجلسي، محمد

 ، تهران، سمت.ارتباط انساني، 1391راد، مهدي، محسنيان

 ، قم، دارالحديث.الحكمهميزان، 1386شهري، محمد، محمدي ري

 تهران، ساقي.، چ دوم، سازي و ارتباطات اجتماعياقناع، 1389اهلل، مرادي، حجت

 .ذرهتهران، ، فرهنگ آفتاب ،1372، عبدالمجيد ،معاديخواه

 .، قم، امام علياخالق در قرآن، 1387مکارم شيرازي، ناصر، 

 .217-196ص ، 25، ش فقه و تاريخ تمدن، «تحليل مباني و رويکرد شهيد صدر به تفسير موضوعي»، 1389اصغر، يساقي، علي



  43 . . . هاي مختلفمعنا و کارکرد سکوت در فرهنگ

Abu-Shihab, Ibrahim, 2013, “Forms and Functions of Communicative Silence in Jordan”, 

Eskiyeni, n. 27, p 147-153. 

Anderson, F. E., 1992, “The enigma of the college classroom: Nails that don’t stick up”, in A 

Handbook for Teaching English at Japanese Colleges and Universities, P. Wadden (ed.), 

Oxford, Oxford University Press. 

Argyle, M., 1972, The Psychology of Interpersonal Behaviour, Harmondsworth, Penguin. 

Biggs, A. P. and Edwards, V, 1993, “I treat them all the same’: Teacher-pupil talk in multiethnic 

classrooms”, in Language and Literacy in Social Context, D. Graddol, J. Maybin and B. 

Stierer (eds),Clevedon, Multilingual Matters. 

Blimes, J., 1994, “Constituting silence: Life in the world of total meaning”, Semiotica, n. 98 (1/2), 

p 73–87. 

Braman, Sandra, 2007, “when Nightingales Break the Law: Silence and the Construction of 

Reality”, Ethics and Information Technology, n. 9, p 281–295. 

Bruneau, J.J, 1973, “Communicative Silences: Forms and Functions”, Journal of 

Communication, n. 32 (1), p 17-46. 

Chomsky, N, 1979, On Cognitive Structure and Development: A Reply to Piaget, Massioni 

Palmarini (ed.), Language and Learning, p 35-52. 

Davanizhad, K., 2009, “Cross-Cultural Communication and Translation”, Translation Journal, 

n. 13 (4), p 1-10. 

Eades, D., 1992, Aboriginal English and the Law: Communicating with aboriginal English 

speaking clients. A handbook for legal practitioners, Brisbane, Queensland Law Society. 
Erkman, P, 1976, “Movements with Precise Meanings”, Journal of Communication, n. 26, p 14-

16. 

Goffman, E., 1967, Interaction Ritual, Garden City, New York, Doubleday. 

Gudykunst, W. B, 2003, Intercultural communication theory: Current perspectives, Berverly 

Hills, Sage. 

Heilbronn, Robert C., 2004, “Sea gulls, butterflies, and grasshoppers: A brief history of the 

butterfly effect in nonlinear dynamics”, American Journal of Physics, n. 72, p 425_427. 

Howells, Jeremy, 1996, “Tacit Knowledge, Innovation and Technology Transfer”, Technology 

Analysis & Strategic Management, n. 8 (2), p 91–106. 

Jaworski, Adam. 1992, the Power of Silence: Social and Pragmatic Perspectives. Sage 

Publications, Thousand, Oaks, CA. 

Jensen, J., 1973, “Communicative functions of silence”, etc, a review of general semantics, n. 30 

(3), p 249-257. 

Kurzon, D, 2007, “Towards a typology of silence”, Journal of Pragmatics, n. 39 (10), p 1673-1688. 

Lang, Annie; Deborah Potter and Maria Elizabeth Grabe, 2003, “Making News Memorable: 

Applying Theory to the Production of Local Television News”, Journal of Broadcasting & 

Electronic Media, n. 47 (1), p 113–123. 

Lehtonen, J., Sajavaara, K. and Manninen, S., 1985, “Communication apprehension and attitudes 

towards a foreign language”, Scandinavian Working Papers on Bilingualism, n. 5, p 53–62. 
Levinson, S, 1983, Pragmatics, Cambridge, Cambridge University Press. 

Losey, K. M., 1997, Listen to the Silences: Mexican American interaction in the composition 

classroom and the community, Norwood, NJ: Ablex. 
Mankiewicz, Josh, “For politicians, the gesture's the thing: 'The Clinton Thumb' has become a 

bipartisan weapon in Washington”, MSNBC.com Retrieved 17-06-2009. 



44   ،1400، تابستان 47سوم، پياپي  شمارهدوازدهم،  سال 

Marriott, H. E, 2000, “Japanese students’ management processes and their acquisition of 

English academic competence during study abroad”, Journal of Asian Pacific 

Communication, n. 10 (2), P. 279–296. 

Milner, A. and Quilty, M., 1996, Comparing Cultures, Melbourne, Oxford University Press. 

Nakane, Ikuko, 2007, Silence in Intercultural Communication, John Benjamins Publishing 

Company, Amsterdam, Philadelphia. 

Nayak, Ashish, 1985, Actions speak louder than words: Paralanguage, Communication, and 

Education, TESOL Quarterly, Wiley Online Library (https://www.academia.edu). 

Neumann, Elizabeth, 1991, The theory of public opinion: the concept of the spiral of silence, 

Communication, Yearbook, v. 14, p 256–287. 
Neuliep, james; 2005, Chpter 1: The Necessity of Intercultural Communication; 

www.sagepub.com/upm-data/11824_Chapter1.pdf. 

Novinger, Tracy, 2001, Intercultural communication: Practical Guide, University of Texas 

Press, Austin. 

Nwoye. Gregory O, 1985, Eloquent Silence among the Igbo of Nigeria. In Deborah Tannen 

and Muriel Saville-Troike, editors, Perspectives on Silence, p 185–192, Ablex Publishing 

Corporation, Norwood, NJ. 

Sacks, H., Schegloff, E. and Jefferson, G, 1974, “A simplest systematics for the organization of 

turn-taking for conversation”, Language, n. 50 (4), p 696–735, 

Saville-Troike, M., 1985, “The place of silence in an integrated theory of communication”, in 

Perspectives on Silence, D. Tannen and M. Saville-Troike (eds), p. 3–18, Norwood, NJ, Ablex. 

Scollon, R. and Scollon, S. W., 1981, Narrative, Literacy, and Face in Interethnic 

Communication, Norwood, NJ, Ablex. 

Spencer, Helen and Peter Franklin, 2009, Intercultural Interaction: A Multidisciplinary 

Approach to Intercultural Communication, UK, Palgrave Macmillan. 

Streeck, J, & Knapp, M. L, 1992, “The interaction of visual and verbal features in human 

communication”, in F. Poyatos (Ed.), Advances in nonverbal communication, 

Amsterdam, Benjamins. 

Sultan, Sabbar S., 2007, “Silence and its Discontents in Literature”, Darasat, n. 34 (3), p 680-698. 

Tannen, D, 1985, “Silence: Anything but”, in Perspectives on Silence, D. Tannen and M. 

SavilleTroike (eds), p 93–111, Norwood, NJ, Ablex. 

Walker, A., 1985, “The two faces of silence: The effect of witness hesitancy on lawyers’ 

impressions”, in Perspectives on Silence, D. Tannen and M. Saville-Troike (eds), p 55–75, 

Norwood, NJ: Ablex. 

Yates, Lynda and Nguyen Thi Quynh Trang, 2012, “Beyond a discourse of deficit: The meaning 

of silence in the international classroom”, The International Education Journal: 

Comparative Perspectives, n. 11 (1), p 22–34. 


