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چرا مکالمه آنقدر آسان است؟ 

 
  

با وجود اینکــه ایـراد سـخنرانی و یـا 
گوش دادن به آن برای خیلی از اشخاص 
ــو  مشکل میباشد ولی همۀ ما در گفتگ
ــق هسـتیم. ایـن موضـوع  با هم خیلی موف
ممکن است واضح و پیش پا افتاده بهنظر 
ــار نداریـم  برسد، اما از نظر شناختی، انتظ
که گفتگو سادهتر از ایراد سخنرانی یــا 
گـوش دادن بـه آن باشـد. پیچیـدگـــی و 
گستره اطالعات در یک سخنرانی خیلـی 
کمـتر از اطالعـاتی اسـت کـــه در یــک 

گفتگوی دو نفره الزم است. 
 

مشکالت موجود در گفت وگو 
دالیل زیادی وجــود دارد کـه نشـان 
میدهد چرا پردازش لغات و جمالت در 
مکالمـه بـا همدیگـــر بــاید ســختتر از 
سخنرانی و یــا گـوش دادن بـه آن باشـد. 
ــه در مکالمـه دو  اولین مسأله این است ک
نفره مخاطب مــا میتوانـد بـاعث قطـع و 
کوتاه شدن صحبت بشود. دومیــن مسـأله 
ـــون شــما نمیتوانیــد  ایـن اسـت کـه چ
پیشبینی کنید که گفتگو چگونه ادامه 
مییـابد، ممکـن اســـت مخــاطب شــما 
ناگهان یک سؤال غیر منتظره بپرســد کـه 
مجبور باشید به آن جــواب بدهیـد؛ شـما 
نمیتوانید در مورد چیزی کــه بعـداً قـرار 
اســت بگوییــد، برنامــــهریزی کنیـــد و 
ــگ کالمتـان را انتخـاب  مجبورید بیدرن
کنید. سوم اینکــه موضـوع صحبـت بـاید 

مناسب با درک مخاطبتان باشد. 
ـــــما  همینطـــور در گـــوش دادن، ش
ــاید  مجبورید اطالعات جا افتاده و اظهار عق
ــد، همچنیـن  چندپاره و کوتاه را حدس بزنی
ــه را متکلـم  مجبورید اطمینان دهید که آنچ
در نظر داشــته بگویـد، توانسـتید بفـهمید. از 
دیگر مشــکالت ایـن مقولـه تصمیـمگـیری 
ــرای سـخن گفتـن در جمـع،  زمان مناسب ب
آمادگی برای مداخله در لحظۀ مناســب (بـه 
طور میانگین انســان سـخنش را حـدود 0/5 
ــابل صحبتـش را  ثانیه قبل از اینکه طرف مق
ــد)، برنامـهریزی در  تمام کند، شروع میکن
مورد جمالت بعدی در حین گوش دادن و 
تصمیمگیری برای انتخاب مخاطب صحیـح 

در گفتگوهای جمعی میباشد. 
 

پس چرا مکالمه آسانتر است؟ 
قسمتی از مسأله این است که گفتگــو 
عملـی مشـارکتی اسـت. طرفیـن گفـتگــو 
ــهای  همگی سعی میکنند تا درک همهجانب
ــت  از صحبتهایشان ایجاد کنند. واضح اس
ــه کمـک  که هدف مشترک به ادامه مکالم
میکنـد، چـون اینکـار سخنانشـان را قــابل 

پیشبینیتر میکند. 
یـک جنبـۀ مـهم مکالمـه «همراســتایی» 
(alignment) آن میباشد. برای رســیدن بـه 

ــران،  درک متقابل و هماهنگ شدن با  دیگ
ــاید بازنمـایی موقعیتشـان را  طرفین مکالمه ب
که چند بعد زمان، مکان، علت و نیت و … 

را شامل میشود همراستا کنند. 
توجه کنید که حتی اگر طرفیــن صحبـت در 
حال بحث یــا دروغ گفتـن هـم باشـند، مجبورنـد 
همدیگر را بفهمند، لذا از قرار معلوم موضــوع بـه 
آنهایی که با هم موافق و هــم عقیدهانـد، محـدود 
ــه همفکـری  دسـت  نمیشود. اما طرفین چگونه ب
پیدا میکنند؟ به نظــر مـا ایـن کـار فقـط بـا جنبـۀ 
ــر نمیباشـد،  آشکار و آگاهانۀ مصاحبه امکانپذی
ــک فراینـد عمدتـاً  نـاخودآگـاه از تعـامل  بلکه ی
صورت میگیرد و این فرایندی است که شـخص 
خـود را همزمـان در ســـطوح متفــاوت کالمــی 
ــن کـار را بـا اسـتفاده از  بازنمایی میکند. افراد ای
ــد و مفـاهیم انجـام  انتخاب کلمات، صداها، قواع

میدهند. 
ــالوه، از هـر همراسـتایی کـالم در یـک  به ع
سـطح میتوانـد همراسـتایی کالمـی در ســـطوح 
دیگر حاصل شود. از ایــن رو همراسـتایی سـطح 
ــد بـه همراسـتایی در بـاالترین  پایین کالم میتوان
سطح منتهی شــود. در واقـع علـت موفقیـت یـک 
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ــتر بـه  گفتگو نه منطق پیچیده، بلکه بیش
دلیــل همراســتایی در ســــطوح زبـــانی 
متفاوت اســت. مسـیرهای متعـامل بـه دو 
ــاد میشـوند:  علت وابسته به یکدیگر ایج
اول، اسـتفاده از بازنماییهـای مشـــابه در 
ـــی کــه  تولیـد و فـهم صحبـت، چـه وقت
ــه گـوش  صحبت میکنیم و چه زمانی ک
  (Priming) ــدازی میدهیـم؛ و دوم، راهان
ـــان و  بازنماییهـای کـالم بیـن گوینـدگ
ــه  شـنوندگـان. بـه بیـانی دیگـر، وقتـی ک
شخص A چیزی به شخص B میگویــد، 
ــان، بازنمـایی زبـانی را در B فعـال  این بی
میکند و زمانی که B شروع بــه صحبـت 
میکند همان بازنمایی فعال میشود؛ پس 
کلمات A بر کلمات B تأثیر میگذارد و 
ــــتا  بازنماییهــای داخلــی آنــها همراس

میشوند. 
 

ارزش یک مسیر متعامل 
چگونـه مسـیر متعـامل بـه غلبـــه بــر 
مشکالت گفتگو کمک میکند؟ اول، 
پردازش پاره گفتارها را در نظر بگــیرید. 
ــن اطمینـان میدهـد  مسیر متعامل به طرفی
کـه دارنـد روی یـک بازنمـــایی ذهنــی 
ــرف  مشترک کار میکنند. بنابراین هر ط
صحبت بــر پایـۀ گفتـههای طـرف مقـابل 

ــد و میتوانـد اطالعـات  اظهار عقیده میکن
زیادی و بیفایده را بدون ایجــاد اشـکال در 

فهم مطلب حذف کند. 
حاال برنامهریزی سخن در وقت مناسب 
را در نظر بگیرید. از آنجا که گفتگو یک 
فعــــالیت مشــــارکتی اســــت، عمــــــده 
برنامـهریزیهای سـطح بـاال (مثـــالً تنظیــم 
ــه  کردن نیات گوینده) بین طرفین صحبت ب
صورت مشــترک تقسـیم میشـود. از آنجـا 
که همراستایی متعامل میطلبد، گویندگــان 
همان ساختاری را که در زمان شنیدن بــرای 
پاسخگویی محاســبه میکردنـد، دوبـاره بـه 
ــن بدیـن معنـی اسـت کـه  کار میگیرند. ای
ــن  برنامـهریزی سـطح پـایین کالمـی هـم بی
طرفین صحبت تقسیم میشود. در مورد این 
ــدۀ شـما مناسـب  مسأله که چطور اظهار عقی
مخاطبتان باشد، وقتی که یک مکالمه پیـش 
ـــی  مــیرود، همراســتایی متعــامل پیشبین
ــن صحبـت یـک حجـم از  میکند که طرفی
بازنماییهـای کـه آن را «زمینـــۀ مشــترک 
 (implicit common ground) «ناآشـکار
ــا  مینامیم، میسازند. وقتی تعداد بازنماییه
کافی باشد، همصحبتها مجبور نیستند کــه 
وضعیـت ذهـن همدیگـر را دائمـاً اســـتنباط 
ــور عـادی نیـاز  کنند. در واقع اشخاص به ط
ندارند که بازنماییهای جدا برای خودشــان 

و بـرای همصحبتشـان بسـازند یـا بـا یـک چنیـــن 
بازنماییهایی استدالل کنند. 

ـــأله تبدیــل ســریع و فــوری  و سـرانجام مس
ــهها وجـود دارد. بـا سـیر متعـامل،  شنیدهها و گفت
تولید و فهم کالم به هم وابســته میشـوند، چـون 
آنها به طور گستردهای به زمینۀ مشترک ناآشکار 
کالم نزدیک میشوند. از این رو طرفین صحبــت 
ــتفاده از تخمینهـای مشـابه در اظـهار  ناچار به اس
عقایدشـان میشـوند کـه موجـب میشـود کــالم 
ــف همزمـان بـا هـم  طرفین در سطوح زبانی مختل
ــش مـیرود  شباهت یابد. همچنان که گفتگو پی
ــری تخمیـن مشـابه بـه طـور  به  استفاده از یک س
فزاینـده رایجـتر خواهـد شـد. مـا ایـن را «عــادی 

سازی»  (routinization) مینامیم. «عادی سازی»  
اظهار نظر را بسیار ساده میکنــد و ابـهامات را در 

حل مفاهیم از بین میبرد.  
ــن  بنابراین چرا مکالمه آسان است؟ جواب ای
اسـت کـه مـاهیت تعـاملی گفـتگـو زمینهســـاز 
ــن همراسـتایی  همراستایی  بازنماییها میشود. ای
ــیم پـردازش بیـن طرفیـن گفـتگـو  خود در تقس
نقش دارد. از میان کانالهای اتوماتیک، مســیری 
طراحـی میشـــود کــه بــرای مکالمــۀ دو نفــره 
ــه عبـارت  مناسبتر از سخنرانی یک نفره است. ب
دیگر، انسان برای مکالمه «طراحی» شده اســت و 
این موضوع قابل انتظار است  چون اولین بار بشــر 
سخن گفتن را از طریق مکالمۀ دو نفره آموخت.  
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