جایگاه زبان سکوت در تربیت دینی
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چکیده
دین اسالم با برخورداری از منابع غنی «قرآن و سنت» برنامة تربیتی همهجانبهای به جهانیان
عرضه میکند .یکی از ابعادی که دین اسالم آن را بهخوبی تبیین میکند« ،سکوت» است .پژوهش
حاضر بر موضوع جایگاه زبان سکوت در تربیت متمرکز است؛ به همین منظور ،ابتدا معنای سکوت
را در تربیت دینی مشخص میکند و سپس با تکیه بر قرآن و سنت ،جایگاه سکوت را در این دو
منبع تبیین مینماید .پژوهش حاضر بر موضوع جایگاه زبان سکوت در تربیت متمرکز است؛ به
همین منظور ،ابتدا با مراجعه به قران و کتب روایی ،معنای سکوت روشن شد و در نهایت ،با تحلیل
اطالعات به دست آمده ،جایگاه این مهم در تربیت دینی تبیین گردید .نتایج این پژوهش نشان
میدهد سکوت و خاموشی معادل واژة صمت و انصات ،بهمعنای عفت کالم است و در روایات دینی
اسالمی ،سکوت با مؤلفههایی همچون عقلورزی ،تفقّه و حلم رابطة مستقیمی دارد .درنهایت این
نتیجه بهدست آمد که در نظام تعلیم و تربیت کنونی ،بهدلیل انتقال حجم وسیع اطالعات و دادهها،
زمانی برای تفکر و تأمل وجود ندارد و راه برطرف کردن این خأل ،تجربة سکوت و فراهم کردن
فرصتی برای آن است.

واژگان کلیدی
صمت ،سکوت ،خاموشی ،تربیت ،تربیت دینی.
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1ـ تبیین مسئله
خداوند آدمي را اشرف مخلوقات دانسته و او را بر بسیاری از کاينات برتری داده است؛ همچنین،
برای رساندن او به مقام خلیفهاللهي برنامههايي را تدوين کرده و راه رسیدن به مقصد را که همان
قرب و رضوان الهي است ،با امکاناتي تسهیل نموده است .يکي از امکانات و راههای متخلق شدن به
اخالق الهي و مؤدب شدن به آداب الهي ،تربیت است .تربیت مقولهای مهم و اساسي است؛ بهطوری
که کانت دربارة آن ميگويد« :بشر تنها با تعلیم و تربیت آدم تواند شد و آدمي چیزی جز آنچه تربیت
از او ميسازد نیست» (شکوهي ،1931 ،ص .)11بنابراين ،انسان برای شکوفايي و به فعلیت رساندن قوا و
استعدادهای فطری خود نیازمند تربیت است .يکي از خألهايي که در میان روشها در تربیت ديده
ميشود ،روش سکوت و خاموشي است .اغلب ،سکوت را نبود صدا تعريف ميکنند؛ اما بهجای «نبود»
ميتوان آن را بهخودیخود نوعي «حضور» تلقي کرد .سکوت بهمنزلة مهارت اخالقي ،امکاني است
که بايد در تعلیم و تربیت بدان پرداخته شود .بايد بخشي از برنامههای آموزشي و روشهای تربیت،
درمورد آموزش سکوت و آثار مترتب بر آن باشد .متعلمان بیش از آنکه به چگونه حرف زدن نیازمند
باشند ،به چگونه حرف نزدن نیازمندند و بیش از آنکه هنر حرف زدن را ياد بگیرند ،بايد هنر خاموشي
و سکوت را بیاموزند .تمرين سکوت و هنر خاموشي و پديد آوردن موقعیتهايي که در آن انديشیدن و
تأمل دروني فراهم آيد ،از ضروريات مسلم تعلیم و تربیت ديني است؛ تعلیم و تربیتي که از درون خود
ريشه ميدواند و استحکام و اعتبار آن براساس کشف دروني است ،نه اکتسابات بیروني .ازاينرو ،هنر
سکوت عبارت است از :ارتقای کنشهايي که معموالً در ناخودآگاه قرار دارند و رساندن آنها به سطح
خودآگاه تا اين کنشها به تجربة فرد بدل شوند؛ زيرا سرمايههايي که در ناخودآگاه ما وجود دارد ،بسیار
فراتر و وسیعتر از آن چیزی است که در خودآگاه ظاهر ميشود .دانشآموزان بايد بیاموزند که در پس گفتار
و در آن سوی کالم ،کلمات و حرفهای عمیقتر و وسیعتری وجود دارد که فقط با سکوت قابل دريافت
است (کريمي.)1931 ،
در آموزههای اسالمي نیز بر اهمیت سکوت و جايگاه واالی آن بسیار تأکید شده است؛ ازجمله
اينکه در روايات معصومان تأکید کردهاند که سکوت برترين عبادتهاست ،1باعث نجات و سالمت
انسان ميشود 0،رابطة تنگاتنگ و دوطرفهای با تعقل و خردورزی دارد ،9عالج بسیاری از رذيلتهای

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ «الصّمت أرفع العبادة» (نهجالفصاحه ،ص ،551ح.)1332
0ـ «من صمت نجا» (مجلسي1129 ،ق ،ج ،13ص.)33
9ـ «لکل شیء دلیل ،و دلیل العاقل التفکّر ،و دلیل التفکّر الصّمت» (کلیني1123 ،ق ،ص.)11
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اخالقي است 1و....
هدف پژوهش حاضر ،تبیین مفهوم سکوت و جايگاه آن است؛ ازاينرو ،مسئلة اساسي پژوهش اين
است که جايگاه سکوت در تربیت اسالمي چیست .به همین منظور ،پژوهش حاضر درصدد استنباط
مباني و اصول و روشهای تربیتي مرتبط با سکوت از آيات و روايات است.
مباني تربیت ويژگيهای عمومي انسان است که شاخهای از توصیف انسان بهشمار ميآيد .اين
ويژگيها در عموم انسانها صادقاند و بهشکل قضايای حاوی «است» بیان ميشوند .اصول تربیت قواعد
کلي استخراجشده از مباني است و روشهای تربیتي دستورالعملهای جزئيتر است که بر اصول مبتنياند.
البته ،اصول و روشها از يک سنخاند؛ زيرا هر دو دستورالعمل هستند و به ما ميگويند که برای رسیدن به
مقصد و مقصود چه کارهايي انجام دهیم؛ اما تفاوت آنها در اين است که اصول کلي هستند و روشها
جزئي (باقری .)1932 ،پژوهش حاضر درصدد پاسخ به اين پرسشهاست:
 .1معنای سکوت در تربیت ديني چیست؟
 .0ارتباط سکوت با مؤلفههايي همچون تفکر ،تفقه ،علم و حلم چگونه است؟
 .9مباني و اصول و روشهای مرتبط با سکوت کداماند؟

2ـ روش پژوهش
بهنظر ميرسد مهمترين روش برای استنباط اصول و مباني از قرآن و احاديث ،در تعبیری کلي،
روش اجتهادی ـ استنباطي ـ تفسیری است که البته ميتواند دامنة وسیعي داشته باشد و حتي روش
تحلیل مفهومي متداول را نیز شامل شود .تفاصیل اين روش در کتابهای اصول فقه و همچنین
تفسیر و علوم قرآن آمده و بسته به تنوع ديدگاههای اشخاص ،متنوع است .متن مورد استفاده در اين
پژوهش ،قرآن و احاديث معصومان است .برای استنباط گزارههای تربیتي از اين متون ،از تفسیر
متن و تحلیل گفتار استفاده ميشود .در ذيل به شرح اين روش پرداخته ميشود.
بهمنظور تفسیر گفتار (البته درمورد تفسیر قرآن از تفاسیر معتبر موجود کمک گرفته ميشود) ،بايد
مراحل اين پیموده شود .1 :دست يافتن به فهم متن؛  .0دريافت مقصود اصلي متن .برای منظور اول،
يعني دست يافتن به فهم متن نیاز است که نخست مفردات متن و سپس متن حديث از نظر اِعراب
بهطور دقیق بررسي شود و برای دريافت مقصود اصلي متن ،قرينههايي که در مورد متن مورد نظر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ «داووا الغضب بالصمت و الشهوة بالعقل» (تمیمي آمدی1112 ،ق ،ص ،313ح .)101

  101دوفصلنامه علمي ـ ترويجي علوم تربیتي از ديدگاه اسالم ،سال سوم ،پايیز و زمستان /1931شماره 5

وجود دارد ،واکاوری ميشود .در اين قسمت هر آنچه به فهم متن کمک ميکند و در فهم آن مؤثر
است ،بررسي ميشود (مسعودی ،1930 ،صص.)31-39
بهمنظور تحلیل گفتار -همانطور که در قسمت قبل ذکر شد -به تحلیل کالم و سخن مربي از
لحا ظ بررسي نقش و عملکرد گوينده در مقام تربیت و اثرگذاری بر مخاطبان پرداخته ميشود .پس از
طي اين مراحل ،نوبت استنباط و اجتهاد گزارههای تربیتي از متون ديني است که برای انجام دادن
اين کار از از چندين شیوه استفاده ميشود:
 .1رسیدن از گزارههای توصیفي به گزارههای تجويزی؛
 .0رسیدن از گزارههای تجويزی به گزارههای توصیفي؛
 .9رسیدن از قواعد و نمونههای جزئي به قاعدة کلي (اعرافي ،1933 ،صص.)09-00
قبل از پرداختن به بحث اصلي مقاله ،مفهوم تربیت ديني روشن ميشود.

3ـ چیستی تربیت دینی
برای دست يافتن به تعريفي از تربیت ديني ،الزم است تصوری از دين و تربیت داشته باشیم.
تربیت از ريشة «ربو» و بهمعناى پرورش و رشد دادن است و در کاربرد مطلق و بدون قید درمورد
انسان و غیرانسان همچون حیوانات و نباتات بهکار مىرود؛ چنانکه درمورد انسان نیز به استعدادهاى
معنوى مانند علم و ايمان اختصاص ندارد؛ بلکه شامل هرگونه استعدادى مىشود .بنابراين ،در تعريف
تربیت با مفهوم گستردة آن مىتوان گفت« :رشد دادن يا فراهم کردن زمینة رشد و شکوفايى
استعدادها و به فعلیت رساندن قواى نهفتة يک موجود است» .دربارة مفهوم اصطالحى تربیت انسان،
تعريفهاى مختلفى بیان شده که جامعترين و فراگیرترين آنها به اين شرح است« :تربیت عبارت
است از :فراهم کردن زمینهها و عوامل براى شکوفايى استعدادهاى بالقوة انسان درجهت مطلوب»
(رفیعي ،بيتا ،ص.)15
دين در زبان فارسي گاه بهمعنای کیش ،آيین و طريقت آمده و در زبان عربي نیز بهمعنای اطاعت،
انقیاد ،آيین و شريعت است .در تعريف دين آمده است« :دين عبارت است از مجموعه گزارههای
معتبر بهجامانده از مرجع يا مراجع يک دين؛ اين گزارهها ميتوانند در يک متن مشخص مکتوب
باشند؛ مانند قرآن ،تورات و انجیل و يا به صورت شفاهي از طريق منابع معتبر نقل شده باشند .به هر
حال ،دين دراصل ،بر همین مجموعه گزارههای خاص منطبق است و برای اشخاص معتقد به آن
مجموعه ،اعتقادات ،احساسات و اعمال خاص تحقق مييابد» .اکنون با توجه به معنای تربیت و دين
ميتوان گفت« :تربیت ديني عبارت است از :مجموعه اعمال عمدی و هدفدار ،بهمنظور آموزش
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گزارههای معتبر يک دين به افراد ديگر ،بهنحوی که آن افراد در عمل و نظر به آن آموزهها متعهد و
پايبند شوند» .براساس اين تعريف ،تربیت ديني منحصر به مسجد ،کلیسا يا مدرسة علمیه نیست؛
بلکه در هر جايي ممکن است تالشي هدفدار بهمنظور آموزش معارف ديني صورت گیرد؛ خواه مسجد
باشد يا خیابان يا هر جای ديگر (خلجي.)1931 ،
با توجه به آيات و روايات دين مبین اسالم ،ويژگيهای تربیت اسالمي (ويژگيهايي که منحصر
به اسالم است) عبارتاند از:
 .1تربیت اسالمي تربیتي الهي است؛ درحالي که مکاتب ديگری که درمورد تربیت نظريه دادهاند،
همه بشریاند .تربیت الهي بدين معناست که برنامة آن مبتني بر چیزی است که خالق انسان برای او
قرار داده؛ زيرا خداوند انسان را خلق کرده و به تمام ظرافتهايش آگاه است 1و برمبنای اين
ظرافتها ،برای او برنامهای منسجم ،هدفمند و عمدی طراحي ميکند.
 .0تربیت اسالمي تربیتي همهجانبه و دارای شمولیت است؛ بدين معنا که به تمام ابعاد وجودی
انسان توجه کرده است( 0جسم ،روح و عقل)؛ درحالي که در مکاتب بشری به يک بعد از ابعاد وجودی
انسان توجه شده و ابعاد ديگر مغفول مانده است.
 .9تربیت اسالمي میان تواناييها و استعدادهای مختلف انسان توازن ايجاد ميکند؛ به عبارت
ديگر ،انسان تربیتيافته در مکتب اسالم انساني متوازن است .برای اين ويژگي در سیرة معصومان
شخصیتي متوازن داشت؛ برای مثال ،ايشان
علیهمالسالم شواهد فراواني يافت ميشود .پیامبر
بین توجه به ماديات و معنويات توازن داشتند.
 .1تربیت اسالمي تربیتي معتدل است؛ بدين معنا که افراط و تفريط در آن نیست .اعتدال نیازمند
معیار است؛ زيرا اگر معیاری وجود نداشته باشد ،تربیت يا به افراط کشیده ميشود يا به تفريط.
و ائمه .
شاخصة اعتدال در تربیت اسالمي ،رفتار حجت خداوند است :رفتار پیامبر
 .5نکته ای که بايد در اينجا به آن توجه کرد اين است که ويژگي اعتدال با ويژگي توازن متفاوت
است؛ اعتدال در عمل واحد مورد نظر است؛ اما توازن در ابعاد متعدد وجودی انسان.
 .1تربیت اسالمي تربیتي عملي است و انسان را به ساحت رفتار ميآورد .تربیت اسالمي محدود به
دادن نگرش و ايجاد گرايش نیست؛ بلکه از شناخت شروع ميکند ،بر گرايشها متمرکز ميشود و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ «وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ» (ق.)11 ،
0ـ امام صادق

«النَوْمُ رَاحَةٌ لِلْجَسَدِ وَ النُطْقُ رَاحَةٌ لِلرُوحِ وَ السُکُوتُ رَاحَةٌ لِلْعَقْلِ» (مجلسي1129 ،ق ،ج ،13ص.)031
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درنهايت به ساحت رفتار وارد ميشود .درواقع ،تربیتي عملگراست .تأکید اسالم بر تطابق گفتار با
کردار 1و مذمت نفاق ،خود گواه اين است که تربیت اسالمي عملگراست.
 .3تربیت اسالمي تربیتي مستمر و همیشگي است و در هیچيک از مراحل زندگي انسان متوقف
نميشود؛ از ابتدای تولد که در گوش انسان اذان گفته ميشود تا لحظة مرگ که به جنازة او اعتقادات
اسالم تلقین ميشود .هیچ لحظهای از حیات انسان نیست که برای آن برنامة تربیت وجود نداشته
باشد.
 .3تربیت اسالمي تربیتي ساده و آسان است؛ چون از جانب خداوندی است که ارادة او بر آساني
است 0.اکنون اين سوال مطرح ميشود که چرا بايد برنامة تربیتي سهل و آسان باشد .پاسخ اين سؤال
9
در يکي از مباني انسانشناختي نهفته است :انسان ضعیف آفريده شده است.
 .3تربیت اسالمي تربیتي جهاني و جاودانه ،و برای همگان قابل استفاده است.

4ـ چیستی سکوت
1ـ4ـ چیستی سکوت در آیات و روایات
برای مشخص کردن ماهیت سکوت ،اين واژه در آيات و روايات جستوجو مـيشـود .در آيـات و
روايات سه واژة انصات ،سکت و صمت معادل خاموشي است.
انصات :در قرآن کريم خداوند به مؤمنان دستور مي دهد که هنگام تالوت قرآن خاموش باشند و
به آن گوش فرادهند 1.در اين آيه کلمة «انصتوا» بهکار برده شده است« .انصـات» سـکوت تـوأم بـا
استماع است و بعضى گفتهاند به معناى استماع با سکوت است و معنـای «أنصت الحتيث و انصت
للحيث » اين است که به حديث گوش مىداد ،درحالى که سکوت کرده بـود؛ «انصته غيته » يعنـى
ديگرى به سخن او گوش داد و «انصت الرجل» يعنى ساکت شد .بنابراين ،پس معناى جملة مورد
بحث چنین است :گوش فرادهید به قرآن و ساکت شويد (طباطبايي ،1931 ،ج ،3ص.)133

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ «يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما ال تَفْعَلُون» (صف.)0 ،
0ـ «يُرِيدُ اللَهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ ال يُرِيدُ بِکُمُ الْعُسْر» (بقره.)135 ،
 9ـ «خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِیفا» (نساء.)03 ،
1ـ «وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَکُمْ تُرْحَمُونَ» (اعراف.)021 ،

جايگاه زبان سکوت در تربیت ديني  103

سکت :در قرآن کريم برای پايان دادن به خشم ،از واژة سکت استفاده شده است :وَ لَّمَا سَكَ َ

عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْواحَ وَ فِي نُسْخَهِها هُيىً وَ رَحّْمَةٌ لِلَذِثنَ هُمْ لِهَّبِهِمْ ثَهْهَبُون (اعراف)151 ،؛ «و
چون خشم موسى فرونشست ،الواح را (از زمین) برگرفت و در نوشتههاى آن براى کسانى که از
پروردگارشان بیم دارند ،هدايت و رحمتى است» .در معنای سکت ،نوعي سکون و آرامش مطرح است
(فراهیدی1123 ،ق ،ج ،5ص )925و سکوت آن نوع سکوني است که بعد از هیجان در کالم يا عمل
بهوجود ميآيد و بهسبب همین قید است که درمورد تمام شدن اطالة کالم ،غضب و ...از سکت
استفاده شده است .قرار گرفتن سکوت درمقابل هیجان در عمل يا کالم ،دو نکته را روشن ميکند.1 :
آن عملي که درمورد عدم آن سکوت صدق ميکند ،از حد اعتدال خارج شده است؛  .0آن عملي که
سکوت برای عدم آن بهکار برده شده ،مذموم بوده است .بنابراين ،سکوت همیشه پسنديده است
(مصطفوی1192 ،ق ،ج ،5ص)139؛ به همین دلیل است که در آية  151سورة اعراف برای پايان پذيرفتن
خشم ،از واژة سکت استفاده شده؛ زيرا غضب عملي است که از حد اعتدال خارج شده است.
در برخي از منابع ،در معنای سکت ،قلیلالکالم بودن از روی علت نیز نهفته است؛ چنانکه بیان
شده است« :و رجلٌ سَكْ ٌ و سِكِي  ،و سَاكُوتٌ ،و سَاكوتَةٌ إذا كان قليلَ الكالم من غَيهِ عِيٍ و إِذا
تكلَم أَحسَنَ» (ازهری1101 ،ق ،ج ،12ص.)92
صمت :در روايات بسیاری ،کلمة «صمت» برای تبیین و توضیح مفهوم خاموشي آمده است .از
نقل شده
بین اين روايات ،روايت کلیدی که بتوان از آن معنای صمت را فهمید ،از امام صادق
است .در اين روايت ،امام جنود عقل و جهل را برميشمرند :يکي از جنود عقل ،صمت و يکي از جنود
جهل هذر است ...« :وَ الصَّمْ ُ وَ ضِيَ ُ الْهَذَر( »...کلیني1123 ،ق ،ج ،1ص.)01
در اين قسمت ،با استفاده از يکي از شیوههای تحلیل تفسیری ،يعني کمک گرفتن از مفهوم
متضاد ،معنای صمت کشف و دريافت ميشود .از آنجا که مفاهیم متضاد با هم جمع نميشوند ،وجود
برخي ويژگيها در يکي از آنها ،حاکي از فقدان آنها در مفهوم ديگر است (باقری ،1933 ،ص .)12در
اين حديث ،هذر در تضاد با صمت آمده است و بايد در معنای آن تأمل کرد .در کتب لغت ،هذر
کالمي است که برای آن ارزشي قائل نميشوند و دراصطالح ،به آن اعتنا نميشود (فراهیدی1123 ،ق،
ج ،1ص .)93در معنای هذر ،کثرت کالم نیز آمده است (صاحب1111 ،ق ،ج ،9ص .)113کسي که به کالم
او هذر اطالق شود ،اصطالحاً ميگويند که خطا و اشتباهگويياش زياد است (ابنمنظور1111 ،ق ،ج،5
ص .)053ميبینیم که طبق حديث ،صمت برضد هذر است .هذر در لغت ـ چنانکه بیان شد ـ

  103دوفصلنامه علمي ـ ترويجي علوم تربیتي از ديدگاه اسالم ،سال سوم ،پايیز و زمستان /1931شماره 5

بهمعنای ياوهگويي و بیهودهگويي است .اگر صمت خالف آن باشد ،صمت بهمعنای گزيدهگويي و
کمگويي و بهجا حرف زدن است؛ پس صمت بهمعنای حرف نزدنِ صرف نیست.
حديث ديگری که معنای صمت را روشن ميکند ،از امام علي نقل شده است که در آن قید
توانايي برای صحبت کردن برای سکوت و خاموشي مفید ،اضافه ميشود« :كُنْ صَّمُوتاً مِنْ غَيْهِ عِيٍ
فَإِنَ الصَّمْ َ زِثنَةُ الْعَالِمِ وَ سِهْهُ الْجَاهِلِ» (خوانسارى ،1911 ،ج ،1ص :)111بسیار خاموش باش ولي نه از
روی عجز و ناتواني؛ چراکه خاموشي زينت عالِم و پوششي برای جاهل است .مراد اين است که بسیار
خاموش باش؛ اما باوجود قدرت بر سخن گفتن ،نه اينکه خاموش باشى بهسبب عجز از گفتار؛ زيرا آن
عجز ،نقص است و خاموشى در اين صورت ،کمال نیست؛ پس خاموشيای کمال است که از روی
ناتواني و عجز از گفتار نباشد .بنابراين ،سکت ،انصات و صمت معادل واژة خاموشي هستند؛ اما در
معنای هرکدام ظرافتهايي وجود دارد.

2ـ4ـ چیستی سکوت در متون غیردینی
در متون غیرديني نیز محققان زيادی اغلب در قالب پژوهشهای میداني ،به بررسي سکوت چه از
نظر چیستي و چه از نظر کاربرد در آموزش و پرورش پرداختهاند که در ذيل به خالصهای از اين
نظريات و مطالعات اشاره ميشود:
سکوت پديدهای مثبت و پیچیده تلقي ميشود .اين فرضیه رايج است که سکوت درمقابل سخن
گفتن (گفتوگو) قرار دارد (زمبیالس 1و میکالیدس ،0221 ،0ص )139و معموالً از آن بهعنوان فقداني در
تعامالت ياد ميشود (هاو ،0211 ،9ص .)013تحقیقات میداني زيادی نشاندهندة اين است که سوگیری
فرهنگي بهسمت گفتوگو وجود دارد؛ به اين معنا که سکوت اغلب پديدهای منفي تلقي ميشود
(الین ،0223 ،1ص .)051از لحاظ علمي ،چیزی بهعنوان سکوت مطلق وجود ندارد؛ با اين حال بهنظر
ميرسد سکوت معنای نمادين قویای دارد که گاهي از آن برای برتری بر گفتار استفاده ميشود
(الین ،0223 ،ص .)015انديشمندان بسیاری در طول تاريخ ،ازجمله عارفان شرق و غرب ،مثل مارتین
هايدگر ،5موريس مرلو پونتي 1و لودويگ ويتگنشتاين 3تأکید کردهاند که سکوت صرف بهمعنای نبود
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Zembylas
2- Michaelides
3- Hao
4- Ollin
5- Martin Heidegger
6- Maurice Merleau Ponty
7- Ludwig Wittgenstein
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آزادی بیان نیست؛ مثالً هايدگر ادعا کرده است که سکوت سازندة گفتمان است و مرلو پونتي
استدالل ميکند که چیزی فراتر از آنچه گفته شده است ،وجود دارد؛ سکوت يک زبان ضمني است.
هر دوی اين انديشمندان تأکید کردهاند زمانيکه فرد سکوت ميکند ،چیزی برای گفتن دارد .ماکس
پیکارد 1حدود نیمقرن پیش در کتاب وقتي زبان متوقف ميشود ،زبان شروع ميشود ،0شکلهای
مختلف سکوت را در زندگي شرح داده است (زمبیالس و میکالیدس ،0221 ،ص .)139پیکارد ادعا ميکند
که سکوت پديدهای مستقل است .بنابر نظر او ،سکوت بهمعنای وقفة زبان نیست؛ بلکه زبان و
سکوت به هم تعلق دارند؛ زبان دانش سکوت را دارد و سکوت دانش زبان را .مهمتر از آن ،اين است
که سکوت با برخي عملکردهای فعال انسان در ارتباط است و سکوت خود نیز از عملکردهای فعال
انسان بهشمار ميرود .وی برای نشان دادن ادعايش اين مثال را بیان ميکند« :تفاوت بین الل بودن
و سکوت همانند تفاوت بین کور بودن و چشمبسته بودن است .کسي که الل است ،از اين توانايي
به طور دائم محروم است؛ اما کسي که سکوت کرده است ،درعین اينکه قدرت سخن گفتن دارد ،از
آن استفاده نميکند» (هاو ،0211 ،ص.)013
درمورد موضوع سکوت در آموزش و پرورش ،گیلمور 9معتقد است معلمان در کالس درس ،اغلب
برای ابراز مخالفت با دانشآموزان يا جلب توجه آنان سکوت ميکنند (جاورسکي ،1333 ،1ص .)033هگل
نیز سکوت را شرط يادگیری ميداند .او درضمن درسهای خود دربارة تاريخ فلسفه ،به موضوع
سکوت در مکتب فیثاغورث و اينکه افراد تازهوارد به حلقة فیثاغورثیان موظف بودند در چند سال
نخست صرفاً سکوت اختیار کنند ،اشاراتي دارد .او اين امر را از نظر تعلیم و تربیت مهم تلقي ميکند؛
زيرا به اعتقادش ،رعايت آن يکي از شرايط اساسي تعلیم و تربیت است .هگل اين مسئله را اينگونه
مستدل ميکند که انسان بايد ابتدا افکار ديگران را درک کند و اين امر دراصل ،شرط يادگیری و
تحصیل است (مهرمحمدی ،1933 ،صص111ـ.)113
جاورسکي و ساچدف 5نیز از محققان ديگری هستند که در اين زمینه نظر دادهاند .آنان در
يافتههای خود بیان ميکنند که دانشآموزان در کالس درس به سکوت تمايل دارند و اين سکوت
آنها را قادر ميسازد تا بهتر بتوانند به منابع دسترسي پیدا کنند ،آنها را سازماندهي کرده ،مواد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- Max Picard
2- When language ceases, Silence begins
'3- Gilmore
4- Jaworski
5- Sachdev
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جديد را جذب کنند .به عبارت ديگر ،آنها معتقدند بهوسیلة صرفنظر کردن از صحبت کردن،
ميتوان تأثیر يادگیری را افزايش داد .پس طبق تحقیقات آنها ،دانشآموزان معتقدند که اگر در
کالس درس ساکتتر از معلمان خود باشند ،شايستگيهای آموزشي را بهدست ميآورند؛ زيرا سکوت
باعث تسهیل در آموزش است (کینگ ،0219 ،1صص.)19-11

5ـ ارتباط سکوت با مؤلفههای دیگر و تبیین تربیتی آنها
در اين قست به تحلیل تربیتي آيات و رواياتي که بهنظر صبغة تربیتي دارند ،پرداخته ميشود:
ـ تحلیل آيات :وَ إِذا قُهِئَ الْقُهْآنُ فَاسْهَّمِعُوا لَ ُ وَ أَنْصِهُوا لَعَلَكُمْ تُهْحَّمُون (اعراف)021 ،؛ «چون قرآن
خوانده شود ،به آن گوش فرادهید و خاموش باشید ،شايد مشمول رحمت خدا شويد».
وَ إِذْ صَهَفْنا إِلَيْكَ نَفَهاً مِنَ الْجِنِ ثَسْهَّمِعُونَ الْقُهْآنَ فَلَّمَا حَضَهُو ُ قالُوا أَنْصِهُوا فَلَّمَا قُضِيَ وَلَوْا إِلى
قَوْمِهِمْ مُنْذِرِثن (احقاف)03 ،؛ «و گروهى از جن را نزد تو روانه کرديم تا قرآن را بشنوند .چون به
حضرتش رسیدند گفتند :گوش فرادهید .چون بهپايان آمد ،همانند بیمدهندگانى نزد قوم خود
بازگشتند».
ـ واژهها :أنصت« :نصت» سکوت برای شنیدن چیزی است (فراهیدی1123 ،ق ،ج ،3ص .)121برخي از
منابع (طريحي ،1935 ،ج ،0ص )001میل و رغبت را در معنای أنصات درنظر گرفتهاند؛ اما در برخي از
منابع (مصطفوی1192 ،ق ،ج ،10ص )113اين نظر را که إنصات سکوت برای شنیدن همراه با رغبت
است ،رد کرده و آن را اعم از اين قضیه دانستهاند« .إنصات» سکوت توأم با استماع است و بعضى
گفتهاند بهمعناى استماع با سکوت است .معنای «أنص الحيث و أنص للحيث » اين است که به
حديث گوش مىداد؛ درحالى که سکوت کرده بود و «أنصه غيه » يعنى ديگرى به سخن او گوش
داد و «أنصت الرجل» يعنى ساکت شد (طباطبايي ،1933 ،ج ،3ص.)133

ـ مراد اصلي آيات :معناى آية نخست اين است که گوش فرادهید به قرآن و ساکت شويد تا شايد
مورد رحمت الهي قرار گیريد .درواقع اين آيه مىگويد :هنگام تالوت قرآن ،از روى ادب سکوت کنید
و آيات آن را گوش دهید .البته ،سکوتِ واجب تنها در زمانى است که امام جماعت مشغول خواندن
حمد و سورة نماز باشد که در اين صورت ،بايد مأمومین ساکت باشند و در باقى موارد ،مستحبّ و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- King
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نشانة ادب است .سکوت و گوش سپردن به قرآن ،زمینة برخوردارى از رحمت الهى است (قرائتي،

 ،1939ج ،1ص.)010
معنای آية دوم اين است :وقتى حاضر شدند در جايى که قرآن تالوت مىشد ،به يکديگر گفتند:
ساکت باشید تا آنطور که بايد ،خوب بشنويم.
ـ نگاه تربیتي به آيات :از اين آيات بهخوبي برميآيد که متربي بايد هنگام دريافت اطالعات مفید
إنصات داشته باشد؛ يعني سکوت همراه با استماع .از اين جهت قید «اطالعات مفید» در اين گزارة
تربیتي آمده که در اين آيات درمقابل قرآن کريم که کالم خدای متعال است ،به إنصات دستور داده
شده است .آنچه از اين آيات برداشت ميشود اين است که چون صیغة فعل إنصات بهصورت امر
است ،اول اينکه از اهمیت إنصات خبر ميدهد و دوم اينکه بهنظر ميرسد مربي در برخي از موارد اين
اجازه دارد که به متربي دستور به سکوت دهد بهمنظور گوش دادن به اطالعات مفید .نکتة ديگر اين
است که سکوت همراه با استماع راه دريافت و فهم اطالعت مفید است .پس با توجه به آنچه گفته
شد ،إنصات يک روش تربیتي محسوب ميشود و شايد منظور از سکوتي که مربي از متربي در تعلیم
و تربیت کنوني بههنگام درس دادن متوقع است ،همین معنای إنصات باشد.

6ـ رابطة سکوت و تفکر و تعقل
امام کاظم

ميفرمايد« :ثَا هِشَامُ إِنَ لِكُلِ شَيْءٍ دَلِيلًا وَ دَلِيلُ الْعَقْلِ الهَفَكُهُ وَ دَلِيلُ الهَفَكُهِ الصَّمْ »

(کلیني1123 ،ق ،ج ،1ص .)11برای هرچیزی نشانهای وجود دارد و نشانة عقل ،فکر کردن است و نشانة
فکر کردن ،سکوت .فکر تالش و پويشي است که هنگام مواجهة انسان با معماها در وی جريان
مييابد؛ خواه حل اين معماها در عمل سودمند باشد خواه پردهای بر راز و حقیقتي باشد که با
گشودنشان ،بصیرت و وسعتي در آدمي پديدار ميشود.
با اين گستردگي عرصههای فکر ميتوان گفت آدمیان همگي درحال انديشهورزیاند و نداشتن آن
نکوهش شده است .دعوت به تفکر در متون ديني ناظر به تفکری معیّن (از حیث عرصه و جهت) است،
نه به اصل تفکر؛ بنابراين ،يکي از ويژگيهای عمومي انسان ،انديشهورزی اوست که مبنای
انسانشناسي محسوب ميشود .اصل ناظر به ويژگي انديشهورزی در انسان ،تعقل است .درواقع ،همان
نوع معیّني از تفکر (تفکر هدايتشده) همسنگ با تعقل است؛ پس هر تعقلي تفکر است؛ اما هر تفکری
تعقل نیست .اصل تعقل به اين معناست که بايد پويش فکری انسان را از لغزشگاهها مصون دارد و وی
را مساعدت نمايد تا به حقیقت هستي (خدا و راه خدا) هدايت يابد .قرآن ميآموزد که عقل جز بر بستر
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علم نميرويد .1بنابراين ،مقصود از روشهای تربیت عقالني ،روشهايي است که توازن عقل را حفظ
کند و راهیابي آن را بهسوی علم صحیح میسر گرداند تا با حصول اين علم ،شکوفايي عقل فراهم آيد
(باقری.)1932 ،
از اين روايت بهخوبى استفاده مىشود که میان بارور شدن فکر و انديشه با سکوت رابطة دقیق
وجود دارد؛ دلیل آن هم روشن است؛ زيرا قسمت مهمى از نیروهاى فکرى انسان در فضول کالم و
سخنان بیهوده ازمیان مىرود؛ هنگامىکه انسان سکوت پیشه مىکند ،اين نیروها متمرکز مىشود و
فکر و انديشه را بهکار مىاندازد و ابواب حکمت را بهروى انسان مىگشايد؛ به همین دلیل ،مردم
سخن گفتن بسیار را دلیل کمعقلى مىشمرند (مکارم شیرازی ،1933 ،ص .)920در اين حديث ،يکي از
نشانههای انديشهورزی سکوت معرفي شده است؛ پس ميتوان سکوت را روشي برای اصل تعقل
درنظر گرفت؛ به عبارت ديگر ،سکوت يکي از راههای تربیت عقالني است.
همچنین در حديث ديگری از امیرالمؤمنین آمده است « :اكْثِهْ صَّمْهَكَ ثَهَوفَهْ فِكْهُكَ وَ ثَسْهَنِه
قَلْبُكَ وَ ثَسلَمَ الْنَاسُ مِنْ ثَيِكَ» (خوانسارى ،1911 ،ج ،9ص :)12بسیار خاموشى برگزين تا فکرت زياد
شود و عقلت نورانى گردد و مردم از دست (و زبان) تو سالم بمانند! در اين حديث« ،سکوت سبب
بسیارى فکر و روشن شدن دل انسان ميشود»؛ زيرا هرچند انسان کالم را کم کند و خاموش باشد،
بیشتر مشغول فکر ميشود؛ پس فکر او بسیار ميشود و روشن است که فکر بسیار سبب روشنى دل
و نورانى شدن آن مىشود« .و سالم ماندن مردم از دست انسان» به اعتبار اين است که بسیار نادر
است که کالم بسیار متضمن ايذاى مردم نباشد؛ پس هرگاه انسان کالم خود را کم کند و خاموشى را
بسیار کند ،مردم از دست او سالم ميمانند؛ به عبارت ديگر ،باآنکه هرگاه بهسبب سکوت فکر انسان
بسیار شود و دل او روشن گردد ،حاصل آن ضرر نرساندن به مردم ميشود؛ پس مردم از دست انسان
در امان ميمانند (همان ،ص.)11
اين حديث متضمن يک گزارة تجويزی است .در ابتدای حديث ،به زياد پیشه کردن سکوت دستور
داده شده؛ پس حديث بیانکنندة اصل سکوت است؛ اما در ادامه ،از دو رابطة مهم صحبت ميکند:
رابطة سکوت و زيادی فکر و انديشه و ارتباط زيادی سکوت و نوراني شدن قلب انسان .بنابراين ،يک
مبنای مهم را ميتوان از بطن اين حديث بیرون کشید :اگر سکوت ضد هذر بهمعنای سنجیده سخن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ «وَ ما يَعْقِلُها إِالَ الْعالِمُون» (عنکبوت.)19 ،
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گفتن و سخن بیهوده نگفتن درنظر گرفته شود ،اصليترين مبنا «تأثیر کنترل مهمترين عضو بدن
يعني زبان بر زياد شدن فکر و انديشه و نوراني شدن قلب انسان» ميشود .کنترل زبان يا سکوت
درواقع نوعي تزکیه و مهار طغیانهای نفساني بهشمار ميرود .اين دو مؤلفه ،يعني زياد شدن فکر و
انديشه و نوراني شدن قلب ،خود از عوامل مهم و زمینهساز برای دريافت علم حقیقي است؛ پس
سکوت نقش زمینهسازی در تعلیم و تربیت ايفا ميکند و زمینهساز دريافت علم حقیقي شود.
در حديث ديگری آمده است« :وَ قَالَ صادق  :النَوْمُ رَاحَةُ الْجَسَيِ ،وَ النُطْقُ رَاحَةُ الهُوحِ ،وَ
السُكُوتُ رَاحَةُ الْعَقْلِ» (مجلسي1129 ،ق ،ج ،13ص .)031ظاهر روايت به تمام ابعاد وجودی انسان توجه
کرده؛ به عالوه ،برای سالمت هريک راهکارهايي نیز ارائه داده است .سالمت جسم در خواب است،
سالمت روح انسان در سخنگفتن و سالمت عقل در سکوت .درواقع ،سکوت راهکاری برای تنظیم
نظام آموزشي است (منظور از تنظیم نظام آموزشي ،برقراری تعادل در سخنگفتن است .در نظام
کنوني ،بیش از اندازه از سخنراني استفاده ميشود؛ بدين جهت ،سکوت تنظیمکنندة نظام آموزشي
است) .اين روايت هم به لزوم وجود سخنگفتن و هم به لزوم وجود سکوت در نظام آموزشي اشاره
دارد .در هر نظام آموزشي متعادل ،هم سخنگفتن بجا وجود دارد و هم سکوت بجا .درواقع ،پس از
دريافت اطالعات ،نیاز است که اندکي سکوت شود تا عقل انسان به آسايش برسد و در ساية آن،
فرصت پردازش اطالعات را بهدست آورد .درواقع« ،راحة» لذتي است که پس از چندين بار
دستنیافتن بهدست مي آيد؛ مانند کسي که تشنه است و دسترسي به آب ندارد و پس از ساعتها،
آب مينوشد .به چنین لذتي راحة ميگويند (عسکری1122 ،ق ،ص .)115بنابراين ،لذت و آسايش عقل در
سکوتکردن است.
انباشت اطالعات ،تکنولوژی ،سرعت در دستیابي به دادههای مختلف و اشتغال بیش از اندازة ذهن
آدمي به امور متفاوت در اين جهان موجب شده است بشر امروزی حتي در زمان کودکي ،فرصتي
برای سکوت و تعمق و تأمل نداشته باشد .اين خأل در آموزش و پرورش بیش از پیش بهچشم
ميخورد؛ زيرا در نظام تعلیم و تربیت کنوني ،مهمترين راه آموزش گفتوگوست و نظام آموزش و
پرورش درپي انتقال اطالعات بیشتر به دانشآموزان است؛ دريغ از اينکه زمان اندکي برای تأمل و
تفکر در دادههای انتقالدادهشده درنظر گرفته شده است .همین امر موجب مغفول ماندن بسیاری از
ابعاد وجودی دانشآموزان ميشود؛ ابعادی که در قرن حاضر کمبود آنها بیشتر احساس ميشود
(عارفزاده.)1933 ،
اگر آموزش بهحدی زياد باشد که فرصت فکر کردن را از يادگیرندگان بگیرد ،اين آموزش به
نتیجة مطلوب نميرسد .درواقع کم حرف زدن و بجا حرف زدن ،فرصت تفکر به متربي ميدهد.
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7ـ رابطة سکوت و علم و حکمت و تفقّه
امام صادق

ميفرمايند :أَّبِو عَبْيِاللَ ِ

قَالَ كَانَ أَمِيهُ الّْمُؤْمِنِينَ

ثَقُولُ ثَا طَالِبَ الْعِلْمِ إِنَ لِلْعَالِمِ

ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ الْعِلْمَ وَ الْحِلْمَ وَ الصَّمْ َ و...؛ «ای طالب علم ،برای عالم سه نشانه است :علم ،صبر و
سکوت و( »...کلیني1123 ،ق ،ج ،1ص .)93در حجم زيادی از روايات ،مفهوم اصطالحي علم مورد نظر
است و آن دانشي است که به شناخت توحیدی و شناخت خداوند يا به اقامة حکمي از احکام الهي يا
تحقق دستوری از جانب خداوند منجر شود؛ علمي که راه را در مسیر توحید به انسان نشان دهد.1
بهنظر ميرسد در اين روايت نیز معنای اصطالحي علم مورد نظر باشد؛ زيرا برای بهدست آوردن علم
از کلمة «طلب کردن» استفاده شده که متضمن نوعي تالش است؛ پس اين تالش بايد درجهت
بهدست آوردن علمي نافع باشد که علم نافع همان معنای اصطالحي علم را دربرميگیرد .از سوی
ديگر ،با توجه به ويژگيهايي که برای عالِم ذکر ميشود ،علم در معنای مطلق ،بهمعنای آگاهي
نیست؛ بلکه معنای اصطالحي آن همان است که بیان شد.
عالوهبر آنچه گفته شد ،نکتة مهم ديگری که از اين حديث فهمیده ميشود ،اين است که بین
افزايش علم (در معنايي که گفته شد) و سکوت رابطه هست؛ چراکه در اين حديث ،نشانة عالِم ،يعني
کسي که علم بسیار دارد ،سکوت معرفي شده است.
سکوت از نشانههای فقه است« :مُحَّمَيُ ّبْنُ ثَحْيَى عَنْ أَحّْمَيَ ّبْنِ مُحَّمَيِ ّبْنِ عِيسَى عَنْ أَحّْمَيَ ّبْنِ مُحَّمَيِ
ّبْنِ أَّبِي نَصْهٍ قَالَ قَالَ أَّبُو الْحَسَنِ الهِضَا (ع) مِنْ عَلَامَاتِ الْفِقْ ِ الْحِلْمُ وَ الْعِلْمُ وَ الصَّمْ ُ إِنَ الصَّمْ َ ّبَابٌ

مِنْ أَّبْوَابِ الْحِكّْمَةِ إِنَ الصَّمْ َ ثَكْسِبُ الّْمَحَبَةَ إِنَ ُ دَلِيلٌ عَلَى كُلِ خَيْهٍ» (همان ،ج ،0ص .)119ابوالحسن
الرضا ميفرمايند :از نشانههای فقه از نشانههاى دانشمندى ،بردبارى و علم و خاموشى است.
خاموشى درى است از درهاى حکمت و خاموشى کسب دوستى مىکند ،و آن دلیل است بر هر خوبى.
فقه (به کسر اول) :فهمیدن .در مصباح آمده است« :الْفِقْ ُ :فهم الشّىء» (قرشي1110 ،ق ،ج،5
ص.)133
الفِقْهُ :از علمى شهودى و حسى به علمى غائب و نامحسوس رسیدن است .واژه فِقْه اخصّ از علم
است ،در آيات قرآن( 0راغب اصفهاني ،1935 ،ج ،1ص .)30فقه در لغت بهمعناى فهم ،آگاهى و دانايى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ «قَالَ النَبِیُ

إِنَمَا الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ آيَةٌ مُحْکَمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ أَوْ سُنَةٌ قَائِمَةٌ وَ مَا خَلَاهُنَ فَهُوَ فَضْل» (کلیني1123 ،ق ،ج ،1ص.)90

0ـ «فَما لِهؤُالءِ الْقَوْمِ ال يَکادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً» (نساء؛ .)33
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است؛ خواه مربوط به دين باشد خواه چیز ديگر .معناى فقه فراتر از مطلق «دانستن» است و منظور از
آن ،علم و دانستنى است که همراه با دقت نظر و استنباط باشد (ابنمنظور1111 ،ق ،ج ،19ص.)500
در اين حديث مقصود از فقه ،علم و دانشي است که در کنار آن عمل باشد؛ بنابراين ،منافاتي
نیست که اصل علم و دانش از عالمات فقه باشد يا اينکه منظور از فقه تدبر و انديشیدن در امور است
(حاتمي ،1933 ،ص .)03چنانکه پیشتر نیز ذکر شد ،راغب گفته است واژة فقه اخص از علم است.
حکمت :حکمت بهمعناى دانايى و فرزانگى است .حکمت درک و شناختي است که انسان را بر
عمل کردن به بهترين شکل ممکن قادر مىسازد (علیزاده ،1933 ،ص .)113علم اخالق درمورد حکمت
معتقد است که منشأ همه خلقهاى آدمي سه نیروى عمومى است که در آدمى وجود دارد و اين قواى
سهگانه است که نفس را برمىانگیزد تا درصدد بهدست آوردن علوم عملى شود؛ علومى که تمام
افعال نوع بشر به آنها منتهى و مستند ميشود .اين قواى سهگانه عبارتاند از :شهويه ،غضبیه و
نطقیه (فکريه) .در انسان کامل بايد اين سه قوه درحد اعتدال وجود داشته باشد .حد اعتدال در قوة
فکريه اين است که از دستاندازى به هر طرف و نیز از بهکار نیفتادن آن جلوگیرى شود که اگر چنین
شود ،اين قوه فضیلتى ميشود بهنام حکمت و اگر بهطرف افراط گرايد ،جربزه است و اگر بهسوی
تفريط متمايل شود ،بالدت و کودنى است (طباطبايي ،1931 ،ج ،1ص.)553
در اين حديث ،از رابطة بین تفقه و صمت و رابطة بین حکمت و صمت صحبت شده است .يکي از
نشانههای تفقّه و عمیق شدن در مسائل ،سکوت است .انسان با حرفنزدني که همراه با تفکر و تعقل
باشد ،به تفقّه در مسائل ميرسد .پس يکي از راههای تفقّه سکوت است .از ظاهر اين روايت دريافت
ميشود که سکوت فقدان کالم نیست؛ بلکه درونيشدن کالم است؛ چراکه در ظاهر ،فقیه در اکثر
موارد سکوت ميکند؛ اما در درون او گفتوگوهايي جريان دارد.
حال در تعلیم و تربیت نیز نیاز است که متربي دربارة مسائلي که برای او مطرح ميشود ،عمیق
شود و به استنباط بپردازد .بنابراين ،طبق اين حديث ،بهجای انتقال بیش از حد اطالعات به متربي،
بايد زماني را برای فکر کردن دربارة اطالعات منتقلشده به او درنظر گرفت که از طريق سکوت
امکان پذير است .در ادامة حديث بیان شده که صمت دری از درهای حکمت است .حکمت از سنخ
تعلیم است و هدف آن مبارزه با جهل است و با عقل و انديشه ارتباط دارد .همانطور که در باال ذکر
شد ،اعتدال قوة عقلیه همان حکمت است؛ پس ميتوان حکمت را هدف تعلیم و تربیت درنظر گرفت.
اين حديث يکي از راهای به دست آوردن حکمت را سکوت معرفي کرده است؛ بنابراين ،در اين حديث
سکوت روشي برای دستیابي به اهداف تعلیم و تربیت معرفي شده است .عالوهبر اين ،بهنظر ميرسد
اين حد يث بیانگر يک مبنا نیز باشد و آن ،وجود رابطه بین جلوگیری از هواهای نفساني و جوشش
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چشمههای حکمت است .درواقع ،اين حديث از کنترل يکي از راههای ورودی نفس انسان و اهمیت
آن سخن ميگويد.
إِذَا رَأَثْهُمُ
در حديث ديگری از امام کاظم چنین آمده است :ثَا هِشَامُ قَالَ رَسُولُ اللَ ِ
الّْمُؤْمِنَ صَّمُوتاً فَادْنُوا مِنْ ُ فَإِنَ ُ ثُلْقِي الْحِكّْمَةَ وَ الّْمُؤْمِنُ قَلِيلُ الْكَلَامِ كَثِيهُ الْعَّمَلِ وَ الّْمُنَافِقُ كَثِيهُ الْكَلَامِ

قَلِيلُ الْعَّمَل؛ «هنگامىکه مؤمن را خاموش ببینید ،به او نزديک شويد که دانش و حکمت به شما القا
مىکند و مؤمن کمتر سخن مىگويد و بسیار عمل مىکند و منافق بسیار سخن مىگويد و کمتر عمل
مىکند» (ابنشعبه حرانى ،1919 ،ص .)933در اين حديث به يک سکوت ارزشمند اشاره شده و آن سکوتِ
فرد مؤمن است؛ زيرا سکوت او منبعي برای حکمت معرفي شده است .در اينکه سکوت مؤمن در اين
حديث به چه معناست ،چند وجه را ميتوان درنظر گرفت :اول اينکه با توجه به ادامة حديث که مؤمن
را فردی معرفي ميکند که سخن اندکي ميگويد و بیشتر عمل ميکند ،شايد منظور از توجه به
سکوت مؤمن توجه به عمل وی و سرمشق قرار دادن عملش بهعنوان منبع حکمت باشد .دومین
مطلبي که از سکوت مؤمن در اين حديث دريافت ميشود ،اين است که سکوت و خاموشي وی خود
منبع حکمت است؛ زيرا مؤمن در خاموشي خود غرق در تفکر در صفات جالل و جمال پروردگار و
راههای رسیدن به او ميشود .در چنین حالتي ،همنشیني با او درهای حکمت را برای طرف مقابل باز
ميکند و اين ارزشمند است.
از اين حديث نکات جالب آموزشي بهدست ميآيد :اول اينکه تنها راه انتقال اطالعات -چنانکه در
نظام کنوني بهوفور يافت ميشود -سخنراني و حرف زدن نیست؛ بلکه سکوت نیز خود ميتواند
ارزشمند باشد و منبعي برای آموزش تلقي شود .اين حديث ،زماني که از راه انتقال اطالعات از طريق
سکوت صحبت ميکند ،از کلمة «يلقي» استفاده ميکند« .لقي ،لقا» مقابله و روبهرو شدن است .اين
معنا در مورد ادراک حسي يا بهوسیلة چشم يا عقل اطالق ميشود (راغب اصفهاني ،1935 ،ج ،9ص.)113
در حديث بیان شده است که وقتي مؤمن خاموش است ،به او نزديک شويد که حکمت با شما روبهرو
ميشود و به شما مي رسد؛ يعني اگر تالش کنید (به مؤمن نزديک شويد) ،چه اراده کنید و چه نکنید،
حکمت به شما ميرسد .دوم اينکه سکوتِ هرکسي را ارزشمند نميداند؛ بلکه سکوت منتسب به
مؤمن را را ارزشمند ميشمارد .اين نکته نشان ميدهد که در امر تربیت ،انسان بايد بهدنبال استادی
باشد که قول و فعل و حتي سکوت او منبعي برای آموزش باشد.
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8ـ رابطة سکوت و حلم
از امام علي

نقل شده است :ال حلم كالصّّم ؛ «هیچ حلمي مانند خاموشي نیست» (تمیمي

آمدی1112 ،ق ،ص)313؛ نعم قرين الحلم الصّّم ؛ «بهترين همراه بردباری سکوت است» (همان،

ص)311؛ ألصّّم آثة الحلم؛ «سکوت عالمت حلم است» (همان ،ص.)91
حلم :به کسر اول بهمعنای بردبارى است .ضبط نفس (مفردات) قاموس آن را بردبارى و عقل گفته
است .راغب گويد بعضى آن را عقل گفتهاند؛ ولى معناى اصلى آن عقل نیست؛ بلکه عقل از مسبّبات آن
است؛ يعنى عقل از بردبارى است (قرشي1110 ،ق ،ج ،0ص .)113از امام أبيمحمّد حسنبن على سؤال
شد« :حلم چیست؟» .فرمود« :فروخوردن خشم و خويشتندارى» (ابنشعبه حرانى1121 ،ق ،ص.)023
همانطور که در احاديث مذکور و احاديثي از اينقبیل مشاهده ميشود ،بین حلم و سکوت رابطه
وجود دارد :سکوت از آثار و نتايج يا از مصاديق حلم و بردباری است و يا ميتوان گفت يکي از
راههای خويشتنداری سکوت است که به آن حلم گفته ميشود.
درمورد سکوت بیان ميشود:
بهعنوان جمعبندی اين بحث ،قسمتي از سیرة پیامبر
پرسش کردم ،فرمود:
امام حسین گويد :از پدرم امیر مؤمنان دربارة سکوت رسول خدا
بر چهار چیز بود .1 :حلم .0 ،حذر .9 ،تقدير .1 ،تفکر.
سکوت رسول خدا
سکوتش از حلم و صبر اين بود که هیچچیز آن حضرت را به خشم درنمىآورد و از جاى نمىکند و
سکوتش از حذر در چهار مورد بود .1 :در جايى که مىخواست وجهة نیکو و پسنديدهکار را پیدا کند تا
مردم نیز در آن کار به وى اقتدا نمايند؛  .0در جايى که حرف زدن قبیح بود و مىخواست به طرف ياد
دهد تا او نیز از آن خوددارى کند؛  .9در جايى که مىخواست دربارة صالح امتش مطالعه و فکر کند؛
 .1در مواردى که مىخواست دست به کارى زند که خیر دنیا و آخرتش در آن بود.
سکوتش از تقدير اين بود که مىخواست همة مردم را به يک چشم ببیند و به گفتار همه به يک
نحو استماع فرمايد .اما سکوتش در تفکر عبارت بود از :تفکر در اينکه چه چیزى باقى است و چه
چیزى فانى (طباطبايي ،1931 ،ج ،1ص.)193
فشردة تحلیلهای مقاله در جدول زير مشاهده ميشود:
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جدول  .1تحلیل تربیتي آيات و احاديث
آیه /روایت

مبنا

آية  021اعراف
آية  03احقاف

__

متربي بايد بههنگام
دريافت اطالعات مفید
إنصات داشته باشد.

میان بارور شدن فکر
و انديشه با سکوت
رابطه وجود دارد.

__

يَا هِشَامُ إِنَ لِکُلِ شَیْءٍ دَلِیلًا وَ
دَلِیلُ الْعَقْلِ التَفَکُرُ وَ دَلِیلُ التَفَکُرِ
الصَمْت

اصل

روش
إنصات (سکوت همراه با
إستماع)

النَوْمُ رَاحَةُ الْجَسَدِ ،وَ النُطْقُ رَاحَةُ
الرُوحِ ،وَ السُکُوتُ رَاحَةُ الْعَقْلِ

اكْثِرْ صَمْتَكَ يَتَوفَرْ فِکْرُكَ وَ
يَسْتَنِر قَلْبُكَ وَ يَسلَمَ الْنَاسُ مِنْ
يَدِكَ
الصّمت روضة الفکر
مِنْ عَلَامَاتِ الْفِقْهِ الْحِلْمُ وَ الْعِلْمُ وَ
الصَمْتُ إِنَ الصَمْتَ بَابٌ مِنْ
أَبْوَابِ الْحِکْمَةِ إِنَ الصَمْتَ

__
تأثیر کنترل
مهمترين عضو بدن
يعني زبان بر زياد
شدن فکر و انديشه و
نوراني شدن قلب
انسان
__
بین جلوگیری از
هواهای نفساني و
جوشش چشمههای
حکمت رابطه هست.

__

اصل سکوت

__

__

سکوت يکي از راههای
تربیت عقالني است.

سکوت راهکار تنظیم نظام
آموزشي است.
سکوت بستری است برای
لذت و پرورش عقل.

__

سکوت يکي از راههای
عقلورزی است.
سکوت راه رسیدن به تفقّه
است.
سکوت راه بهدست آوردن
حکمت است.

يَکْسِبُ الْمَحَبَةَ إِنَهُ دَلِیلٌ عَلَى
كُلِ خَیْرٍ
إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُؤْمِنَ صَمُوتاً فَادْنُوا
مِنْهُ فَإِنَهُ يُلْقِی الْحِکْمَةَ وَ الْمُؤْمِنُ
قَلِیلُ الْکَلَامِ كَثِیرُ الْعَمَلِ وَ الْمُنَافِقُ
كَثِیرُ الْکَلَامِ قَلِیلُ الْعَمَل

سکوت مؤمن منبع
حکمت است.

__

سکوت راه انتقال اطالعات
است.
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إنّ للعالم ثالث عالمات :العلم و

ان كان فى الکالم البالغة ففى

الحلم و الصّمت
نعم قرين الحلم الصّمت

رابطة بین افزايش
علم (علم توحیدی) و
سکوت
__

__

__

__

__

__

سکوت راه بهدست آوردن
حلم است.
سکوت زمینهساز دريافت
علم است.

الصّمت السّالمة من العثار

9ـ جایگاه سکوت در تعلیم و تربیت
در نظام آموزشي رسمي ايران ،برای سکوت هیچ جايگاهي پیشبیني نشده است ،نه در محتويات
آموزشي ،نه در ساماندهي ساعات درس ،نه در روش تدريس معلمان و نه حتي در فعالیتهای
فوقبرنامه .افزونبر اين ،برنامههای فشردة آموزشي ،گردش شتابان کار روزانة مدارس و تمرکز عمدة
آنها بر پیشرفت تحصیلي ،و آمادهسازی دانشآموزان برای موفقیت در کنکور دانشگاهها ،هیچ
فرصت و امکاني برای دانشآموزان برای توسعة روحي و معنوی و يافتن خويشتن باقي نميگذارد
(مهرمحمدی ،1933 ،ص.)115
در اين قسمت از پژوهش سعي ميشود چگونگي کاربرد سکوت در تعلیم و تربیت تبیین شود.
استفاده از سکوت در تعلیم و تربیت بهمعنای کنار گذاشتن گفتوگو و تعامل نیست .هرکدام از اين
موارد عهدهدار وظیفهای در تعلیم و تربیت هستند .سکوت در تعلیم و تربیت بايد بهمنظور تنظیم نظام
آموزشي بهکار رود؛ به اين معنا که در تعلیم و تربیت نبايد تمام وقت را به پر کردن مغز متربي از
طريق انتقال اطالعات اختصاص داد (هرچند اطالعات فقط از طريق سخن گفتن انتقال نمييابد،
سکوت خود يکي از راههای انتقال اطالعات است)1؛ بلکه بايد فرصتي به متربي داد تا اطالعات
دريافتشده را تجزيه و تحلیل کند و آنها را برای کاربرد آماده سازد و بهعبارت دين مبین اسالم،
تفقّه کند .بهنظر ميرسد يکي از راهکارها ،استفاده از صمت و سکوت در تعلیم و تربیت است.
در اين قسمت ،با تکیه بر حديث امام صادق که دورههای رشد را به سه قسمت تقسیم کردهاند،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1ـ امام کاظم

« :يَا هِشَامُ قَالَ رَسُولُ اللَهِ ص إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُؤْمِنَ صَمُوتاً فَادْنُوا مِنْهُ فَإِنَهُ يُلْقِی الْحِکْمَةَ وَ الْمُؤْمِنُ قَلِیلُ الْکَلَامِ كَثِیرُ الْعَمَلِ وَ

الْمُنَافِقُ كَثِیرُ الْکَلَامِ قَلِیلُ الْعَمَل» (ابنشعبه حرانى1121 ،ق ،ص.)933
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و نیز براساس ويژگيهايي که اين سه دوره دارند ،کاربرد سکوت در آموزش و پرورش توضیح داده
ميشود .حديث به اين شرح است« :قَالَ الصَادِقُ  :دَعِ اّبْنَكَ ثَلْعَبْ سَبْعَ سِنِينَ وَ ثُؤَدَبْ سَبْعَ سِنِينَ وَ
أَلْزِمْ ُ نَفْسَكَ سَبْعَ سِنِينَ فَإِنْ أَفْلَحَ وَ إِلَا فَإِنَ ُ مِّمَنْ لَا خَيْهَ فِي » (ابنبابويه1119 ،ق ،ج ،9ص .)130در اين
حديث ،امام صادق تربیت را به سه دورة مهم تقسیم کردهاند .1 :هفت سال اول که مشخصة
اصلي آن بازی و دادن حس آزادی به کودک است .منظور از دادن حس آزادی به کودک اين است
که آزادی دادن بيحدوحصر نباشد؛ بلکه او احساس آزادی کند .هر نوع رفتاری که باعث شود کودک
در اين دوره احساس تنگنا و محدوديت کند ،به او لطمه خواهد زد .0 .هفت سال دوم که ويژگي
اصلي آن عبد بودن و اطاعت است .کودک در اين دوره برخالف دورة اول که تمايل به آزادی داشت،
به اطاعت گرايش دارد که در روايت ،از آن به تأديب کردن ياد شده است .9 .هفت سال سوم که در
آن گرايش به استقالل مشاهده ميشود و اين استقالل با دادن مسئولیت به جوان محقق ميگردد.
در ادامه ،با توجه به شاخصههايي که در اين حديث برای دورههای مختلف تربیت معرفي شد و با
کمک گرفتن از ويژگيهايي که کتب روانشناسي به توصیف آن پرداختهاند ،به کاربرد سکوت در
آموزش و پرورش پرداخته ميشود.

1ـ9ـ کاربرد سکوت در دوران کودکی
در سالهای اول دبستان و کودکستان مربي ميتواند اين کار را بهطور مستقیم انجام دهد و از اين
طريق کودکان را از امر مهمي به نام سکوت بیاگاهاند .برای اين منظور ،مثالً مربي ميتواند ساعت
کوتاهي را بهنام «ساعت سکوت» تعیین کند .همچنین ،در دوران کودکي مربي ميتواند از طريق
طراحي کردن بازی ،سکوت را به کودکان آموزش دهد و در خالل بازی ،آنها را از وجود سکوت آگاه
کند و کاربرد آن را آموزش دهد؛ برای مثال« ،مربي ميتواند در خالل بازی به کودکان بگويد که
بیايید تا ساکت باشیم و روی فالن مسئله فکر کنیم» يا حتي ميتواند بسته به خالقیت خود،
بازیهايي را با نام بازی سکوت ،بازی حرف نزدن و يا نامهای ديگر طراحي کند و در طي اين
بازیها ،کودکان را از وجود امری بهنام سکوت آگاه کند و رفتارهايي را که بايد در سکوت انجام شود،
آموزش دهد.
اين کار باعث افزايش تمرکز و دقت ،زمینهساز خالقیت و آموزش تأمل به کودکان ميشود .البته،
اين نکته مختص تعلیم و تربیت رسمي نیست و هر پدر و مادری ميتواند اين مورد را با فرزندان خود
تمرين کند؛ چرا که بايد بین نظام تعلیم و تربیت ،خانواده و جامعه هماهنگي نسبي وجود داشته باشد
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تا تربیت به موفقیت منجر شود و به هدف خود برسد.
در تعلیم و تربیت اگر مربي درصدد پرورش تفکر متربیان است ،ميتواند از سکوت استفاده کند.
مربي کسي است که در لسان دين عالِم است و چنانکه ذکر شد ،بین افزايش علم و سکوت رابطه
وجود دارد؛ پس خود مربي کثیر صمت است .مربي کسي است که بهموقع و گزيده سخن ميگويد و
در اين صورت است که متربیان از مربي ميآموزند .از سوی ديگر ،مربي وظیفه دارد سکوت را نیز به
متربیان بیاموزد .اين آموزش ميتواند بهصورت مستقیم يا غیرمستقیم صورت بگیرد .درواقع ،وظیفة
اصلي مربي در اين قسمت ،آگاه کردن متربیان از وجود سکوت است و در مرحلة بعد ،آموزش نحوة
استفاده از سکوت و اين نکته در اين مرحله مهم است؛ زيرا يکي از روشهای مؤثر در تربیت کودکان
اسوهسازی است (باقری ،1932 ،ص.)051
در هفت سال دوم ،بنابر اينکه روحیة اطاعت در کودکان بسیار قوی است ،مربي ميتواند بهصورت
يک گزارة تجويزی به متربي دستور به سکوت دهد؛ البته ،دستوری که از روی شناخت باشد ،نه اينکه
پیروی کورکورانه را در کودک نهادينه کند .همچنین ،در اين دوران بنا بر اينکه تفکر کودک از حالت
عیني و محسوس بهسمت تفکر انتزاعي (سیف ،1933 ،صص )39-31در حرکت است و در اين زمینه
پیشرفتهايي نیز ميکند ،مربي ميتواند با کودکان درخور فهمشان درمورد سکوت گفتوگو کند و به
آنان بیاموزد که يکي از راههای تفکر و تفقه و بهدست آورد حکمت ،سکوت است .همچنین ،برای
متربیان زمینههايي را فراهم آورد که بتوانند اين مهم را تجربه کنند تا اين مسئله در آنان نهادينه و
دروني شود.

2ـ9ـ کاربرد سکوت در سنین نوجوانی و جوانی
در اين سنین بهدلیل اينکه تفکر متربیان تا حد زيادی انتزاعي شده است (سیف ،1933 ،ص،)31
مربي ميتواند از اين قابلیت در راستای هدف خود بهخوبي استفاده کند .در سکوت يک تجربة دروني
(تجربة بدون واسطهای که درون هر شخصي اتفاق ميافتد و شخص در درون خود به شناختي از
مسئله ميرسد) برای هر فرد اتفاق ميافتد .در سنین جواني و نوجواني بهدلیل وجود تفکر انتزاعي،
درک اين تجربة دروني میسر ميشود .اگر مربي اين تجربة دروني را هدايت کند ،ميتواند بر مشکل
بزرگ تعلیم و تربیت کنوني ،يعني حفظ کردن و انباشت اطالعات بسیار زياد ،غلبه کند و اين مسئله
را تعديل نمايد .در سنین باالتر مربي ميتواند از اين قابلیت استفاده کند.
در سکوت چند چیز اتفاق ميافتد .1 :انسان به تفکر و تأمل ميپردازد؛  .0تمرکز فرد بر جنبهای از
مسئله چندينبرابر ميشود؛  .9بر اثر تفکر و تأمل و تمرکز ،به تجربهای دروني ميرسد؛  .1اين تجربة
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دروني به خالقیت منجر ميشود .درنتیجة همة اينها علم افزايش مييابد و تفقه آموخته ميشود .با
توجه به آنچه گفته شد ،بهنظر ميرسد در سنین باالتر از پیشدبستان و سالهای اول دبستان ،مربي
ميتواند به اين کارها دست يازد .1 :در سنین باالتر ،متربیان را به تأمل در يک مسئله تشويق کند؛
تفکری عمیق که با سکوت همراه باشد؛ پس مربي ميتواند بهوسیلة سکوت ،متربیان را به تفکر و
تعمق در مسائل وادارد .0 .مربي ميتواند دروسي مانند تعلیمات ديني را بهگونهای بهوسیلة سکوت
برای کودکان مطرح کند که تجربهای دروني برای آنان اتفاق بیفتد و از اين طريق اين دروس را
اثرگذارتر کند .9 .اين تجربة دروني راه مبارزه با تعلیمات سطحي است که امروزه در مدارس وجود
دارد.
تعلیم و تربیت کنوني غالباً خستهکننده ،اشباعکننده و تکراری است و بدون آمادهسازی رواني و
عاطفي ،بدون ايجاد شوق و اشتیاق و بدون تحريک و ترغیب ،درپي آن است که حقیقت را بهطور
مستقیم بهعنوان وظیفهای مکانیکي و يکجانبه ،به متربي انتقال دهد .به همین دلیل مشاهده
ميشود که غالب روشهای تربیتي جاری يا حاصلي برخالف انتظار دارد يا متربي را از هدفي که
تعلیم و تربیت درپي آن است ،دورتر ميکند يا دستکم اثرگذاری پیامهای تربیتي را بسیار ضعیف و
شکننده ميکند (کريمي ،1931 ،ص.)103
در درس هنر نیز بهنظر ميرسد سکوت بسیار مؤثر است .منظور از درس هنر در اينجا فقط
هنرهای تجسمي و موسیقي نیست؛ بلکه جنبههای ادبي آموزش زبان و ادبیات و تفسیر شعر را نیز
شامل ميشود .حال پرسشي اساسي اين است که چرا در درس هنر امکان گنجاندن سکوت بیشتر
است .در پاسخ به اين پرسش ميتوان گفت دانشآموزان هنگام مشاهدة آثار هنرهای تجسمي يا
خوانش شعر بايد از يک سو برای دريافت بار معنايي اثر هنری در حالت سکوت وقت کافي داشته
باشند و از سوی ديگر پس از تبیین عقالني اثر هنری ،فرصت بیشتری برای تأمل شهودی دربارة
شناخت حاصلشده دراختیار داشته باشند .فقط در چنین سکوتي است که اثر هنری سخن گفتن با
مخاطب را شروع خواهد کرد .در مواجهة صامت با اثر هنری ،مخاطب هستي و نیز خود را بهمثابة
موجودی که از طريق تجربة هستي متمايز ميشود ،تجربه ميکند .بدون سکوت ،اين تجربه برای
مخاطب ناشناخته ميماند؛ بهويژه به آن دسته از آثار هنری که به بیان هستي ميپردازند ،نميتوان
بدون چنین سکوتي نزديک شد و آنها را احساس کرد .بنابراين ،در برنامة درسي هنر بايد آن دسته
از آثار هنری را انتخاب کرد که چنین ويژگي متافیزيکي دارند (مهرمحمدی ،1933 ،ص.)103
سکوت ،خود يکي از راههای ايجاد انگیزه و انگیزش در متربي است .درواقع ،سکوت نوعي
ظرفیتسازی ميکند .اين شعر مولوی گويای همین نکته است:
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تا بجوشد آبت از باال و پست
آب کم جوی تشنگي آور به دست
در عرضة پیامها ،طرحها ،مفاهیم و ارزشهای تربیتي ،بايد بهگونهای رفتار شود که متربي با شور
و اشتیاق ،با کنجکاوی و تجسس ،با میل و اراده ،و با نیاز و عشق به آن گرايش يابد .هرگز نبايد پیام
را هرچند که ارزشي مطلق و گوهری ناب باشد ،بهطور مستقیم دراختیار متربي قرار داد .بايد اجازه داد
تا او کشف کند ،تصاحب کند ،اختراع کند و بیافريند .مربي فقط زمینهساز ،ترغیبکننده و هدايتگر
است و متربي برگزيننده ،حرکتکننده و تحققدهنده (کريمي ،1931 ،ص .)103بهنظر ميرسد سکوت
يکي از راههايي است که ميتواند اين تازگي و موقعیت نو را برای انتقال اطالعات فراهم کند .از
سوی ديگر ،سکوت از انتقال زياد اطالعات جلوگیری ميکند؛ پس سکوت بهجا و بهموقع ميتواند
زمینهساز موقعیتهای جديد ،خالقیت و شکوفا کردن استعدادهای دروني باشد.
به هر حال ،مسئوالن آموزش و پرورش و برنامهريزان درسي بايد بدانند که سکوت برای انسان
قرن بیستويکم که عصر سروصدا و آلودگيهای صوتي مختلف است و بر ارتباط بيواسطة انسان با
هستي و خدا تأثیرات مخرب و منفي ميگذارد ،ضرورتي تام تلقي ميشود (مهرمحمدی ،1933 ،ص.)192
بدين سان ،اگر علم تعلیم و تربیت درصدد است راهنمای زندگي انسان باشد ،بايد تأثیر و اهمیت
تربیتي سکوت را جدی بگیرد.

11ـ نتیجهگیری
با بررسي آيات و روايات اين نتیجه بهدست آمد که منظور از سکوت در تربیت ديني ،خاموشي
صرف نیست؛ بلکه معادل واژة «صمت» است که بهمعنای داشتن نوعي گفتوگوی دروني بههمراه
داشتن نوعي عفت در کالم است .از بررسي آيات و روايات مرتبط با سکوت دريافت ميشود که:
سکوت با مؤلفههايي همانند عقلورزی ،حلم ،فقه ،علم و درنهايت با رستگاری رابطه دارد.
مبنا :کنترل مهمترين عضو بدن (زبان) بر زياد شدن فکر و انديشه.
مبنا :رابطة بین افزايش علم و افزايش سکوت.
مبنا :تأثیرکنترل هواهای نفساني و جوشش چشمههای حکمت.
سکوت روشي برای اصل تعقل است.
سکوت نشانة علم توحیدی است.
سکوت يکي از راههای انتقال اطالعات است.
سکوت يکي از مصاديق صبر است.
نبود زماني برای تفکر و تعمق در آموزش و پرورش بیش از پیش بهچشم مي خورد؛ زيرا در نظام
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تعلیم و تربیت کنوني مهمترين راه آموزش ،گفتوگو محسوب ميشود و نظام آموزش و پرورش
درپي انتقال اطالعات بیشتر به دانشآموزان است؛ دريغ از اينکه اندکي برای آنان زمان تأمل و تفکر
در دادههای انتقال دادهشده درنظر گرفته شود .همین امر موجب مغفول ماندن بسیاری از ابعاد
وجودی دانشآموزان ميشود که در قرن حاضر ،کمبود آنها بیشتر احساس ميشود.
با توجه به منابع ديني و بررسيهای انجامشده بهنظر ميرسد يکي از راههای از بین بردن اين
خأل و خروج از تنگنای کنوني و مقابله با هجوم اين دادهها که موجب بيتعادلي و سردرگمي بشر
شده ،ت جربة سکوت است؛ به اين معنا که فرصتي در نظام تعلیم و تربیت وجود داشته باشد تا متربي
بتواند دادههای دريافتشده را پردازش کند و اندکي در آنها تأمل نمايد تا مصداق اين فرمايش امام
شود« :النَوْمُ رَاحَةٌ لِلْجَسَيِ وَ النُطْقُ رَاحَةٌ لِلهُوحِ وَ السُكُوتُ رَاحَةٌ لِلْعَقْلِ» (مجلسي1129 ،ق،
صادق
ج ،13ص .)031طبق فرمايش ايشان در نظام آموزشي ابتدا بايد برای متربي زماني برای سخن گفتن
فراهم شود تا از بسیاری عقدههای رواني جلوگیری شود و بهفرمودة ايشان ،روان آدمي با سخن گفتن
آرام گیرد (اين خود اصلي کلیدی در فنون مشاوره است) .پس از اينکه سخن گفت و سخنها را
شنید ،بايد عقل آدمي آرام گیرد و اين میسّر نميشود ،مگر با سکوت .درواقع ،سکوت و خاموشي در
تربیت ديني نقش زمینهسازی را دارد؛ بدين معنا که وقتي آدمي سکوت ميکند و زبان به رذيلتها و
سخنان بیهوده نميگشايد ،روح او فراغ و رغبت بیشتری برای يادگیری پیدا ميکند .از سوی ديگر،
زمانيکه پس از دريافت دادههای گوناگون ،برای اينکه نتیجة مورد نظر از انتقال دادهها فراهم آيد،
بايد زماني برای سکوت مقرر شود تا در اين فرصت به تفکر و تأمل بپردازد و از سردرگمي نجات
يابد؛ البته ،در اين میان توجه به تفاوتهای فردی متربیان نیز بايد لحاظ شود.
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