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 سکوت یۀاخالق در سا

 سکوت ۀیاخالق در سا

*

 چکیده

 ویـژهبـهحاکم بر جهـان مـدرن  دالوصفیزا یو شلوغ یساالرسخن یاجمال نیینوشتار ضمن تب نیدر ا
سـکوت  یآن سخن رفته است. معنـا تیاز به محاق رفتن سکوت و غفلت از اهم تال،یجیپس از عصر د

بخـش  هیسـخن و صـدا دسـتما ان،یـچون ب یمیبا مفاه دهیپد نیارتباط ا یآن و بررس فیو تعر لیو تحل
 ،یترفنـد ،یراهبـرد ،ییآوا ،ییسکوت معنا لیگوناگون سکوت از قب یهاگونه یبحث است. معرف یبعد

اسـاس  مقـدمات مـذکور و بـر دیـاسـت. پـس از تمه دهیبحث را قوام بخشـ یبخش بعد… و یانشانه
 یو عرفـان ینـید ،یاخالق قیو مصاد یبر سکوت معرف یمبتن یزندگ ایساکتانه  سِت یمباحث گفته شده، ز

از  یگـریبخـش د یگانه سـکوت از منظـر اخـالق اسـالمو سه یاخالق یشده است. کارکردها نییتب آن
و مغفـول سـکوت در  ینقـش محـور ،یانیـدر بخش پا رو را به خود اختصاص داده است. شینوشتار پ

 دهآمـ انیـمقوله سخن به م نیکالم محور به ا یهادگاهیو از خطرات د اخالق صلح مورد تأکید قرار گرفته
  یاخالق ستیمهم از ز یجزئ »سکوت«مقاله،  یهاافتهیاساس  است. بر

ً
اسـت  ییمبنـا بوده و مشخصـا

 اخالق صلح.  یمناسب و مستحکم برا

 هاواژه کلید

 .  اخالق صلح ،)بر سکوت یمبتن یزندگ( ساکتانه ستیز ،سکوتاخالق، فضایل اخالقی، 

                                                           
 sadeghi184@gmail.com     |     کرمانشاه یگروه معارف دانشگاه علوم پزشک استادیار  *
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 مقدمه

تـوان ها را میسـاالر اسـت. بسـیاری از رسـانهجهان جدیـد، جهـانی پرگـو، پرحـرف و سـخن

بـودن حـِق آزادی بیـان  خانه نامید. شاید این را بتوان محصول آزادِی بیان دانست. اما ذاتیحّراف

یـن نـافی آلـی و از موضوعیت داشتن آزادِی بیان است. آزادی بیان یک حق ذاتی است، اما ا غیر

بودن این حق نیست؛ ما آزادیم سخن بگوییم تا بتوانیم سخنان نیکویی بگوییم. در دنیـای  ابزاری
سازد. جهان، شـلوغ گوید و منتشر میخواهد میگویند. هر که، هرچه میمدرن، همه سخن می

ز شـنوندگان بار در تاریخ باشد که گویندگان بـیش او پر سر و صدا شده است. شاید این نخستین
آید. دنیای دیجیتـال، دنیـای کم چنین به نظر میاند یا دستو نویسندگان بیش از خوانندگان شده

دارد و هـر روزه عکسـش را،  ایمیـز خطابـهوفور سخن و قحطِی سکوت است. هر کس منبر و 
 کنـد. سـخنان،روز میاش را در جایی یا جاهایی بهحرفش را، احساسش را، مشخصات و سابقه

تر سـاخته اسـت. بگذاریـد های ذهنی را افزونشوند. همین امر، پراکندگیخیلی زود پراکنده می
میالدی نظـر کنـیم. در ایـن  ۲۰۱۴برای اثبات این مسئله به یک آمار معتبر و مورد رجوع از سال 

بوک در هر دقیقه دو و نیم میلیـون مطلـب را بـه اشـتراک گذاشـتند. کـاربران سال، کاربران فیس
دویسـت  ،قهیهر دقهزار مطلب جدید توئیت کردند. اهالی اینستاگرام، توئیتر، در هر دقیقه سیصد

کاربران یوتیوب در هر دقیقه، هفتاد و دو ساعت فیلم جدیـد را هزار عکس منتشر کردند. و بیست
فرســتندگان ایمیــل در هــر دقیقــه بــیش از دویســت میلیــون پیــام را ارســال  بــارگزاری کردنــد.

هایمـان را این مـا هسـتیم کـه بایـد گوشکند؛ تکنولوژی، سکوت نمی Gunelius, 2014(.1( کردند
کنـد. ببندیم و در وقت ضرورت آنها را باز کنیم. همین مسئله ما را متوجه ضـرورت سـکوت می

صناف سکوت 
َ
و کدام سکوت برای کدام شرایط  اندکدامسکوت چیست؟ چرا باید سکوت کرد؟ ا

 و اخالق سکوت چیست؟ کند؟چه کمکی به زیست اخالقی ما میمطلوب است؟ سکوت 

 معنای سکوت

 در مقابل سخن
ً
 و دائما

ً
گفتن معنا کرد. سـکوت، ِصـرف سـخن نگفـتن سکوت را نباید لزوما

                                                           
1. The Data Explosion in 2014 Minute by Minute – Infographic. From https://aci.info/2014/07/12/the-data-

explosion-in-2014-minute-by-minute-infographic/  
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تواند حتی در قالب سخن تعین یابد. در واقع، سکوت یک شـکل از بیـان نیست. سکوت می

 …شـاری وگیرد: بیان لفظی، بیان تصویری، بیان اِ میاست و بیان، هرگونه عرضۀ پیام را در بر

تنها نقیض، بلکه حتی متضـاد سـخن هـم نیسـت. سـکوت سکوت، نقیض صداست، اما نه

تواند هم زمینۀ سخن باشد و هم نتیجـۀ آن. فراتـر از آن، سـکوت ممکـن اسـت متضـّمن می

شـود، م میانجامد و سخنی که به سـکوِت دیگـری خـتسخن باشد! سکوتی که به سخن می

گفتن فـرق دارد. سـکوت، سکوت با گنگی و ناتوانی از سـخن دیگر دارند.رابطه مهمی با یک

 بـه فعلیـت صفت چیزی یا کسی است که قدرت بیان دارد، اما نمی
ً
خواهد این قابلیت را فعال

 دانی است. برساند. به بیان دیگر، سکوت در برابر سخنرانی است اما در کنار سخن

 سـاکت باشـد. البتـه، ، محـال اسـت و هـیچ موجـودی نمیسکوت مطلق
ً
توانـد مطلقـا

بودن است. سینما، زمانی صامت بود، امـا هرگـز سـاکت نبـود و  از ساکت بودن غیر صامت

صـدا و صـامت باشـند، امـا ممکـن اسـت بی …توانست باشد. درخت، دریا، دیـوار و نمی
زی هستند؛ یا در قالب تصـویر و یـا در کم بیانگر چیها، دستساکت نیستند. هر کدام از این

 ای از سخن است و سخِن سکوت را باید فهمید. پس، سکوت نیز گونه قالب نماد و...
، گویا نخستین کسی است که در یک اثر مستقل و 1در جریان فلسفه غربی، ماکس پیکارد

 مفصل، به تحلیل پدیدۀ سکوت پرداخته است. 
زمان و تـوأم بـا کـالم، دارای موجودیـت اسـت. که هم داندای میپیکارد سکوت را پدیده

مـیالدی انتشـار یافـت، اثـری  ۱۹۴۸بـار در سـال پیکارد کـه نخسـتین2دنیای سکوتکتاب 
و  4، هایـدگر3انگیز و فصیح توصیف شده است که به موازات فیلسوفانی چـون هوسـرلخاطره

سـکوت را بـه مثابـه نـوعی گمارد. پیکارد، به تحلیلی عمیق از سکوت همت می 5مرلئوپونتی
دهـد. رویکـرد او بـه بیند که گذشته را به آینده و خدا را به انسـان پیونـد مـیبافت ارتباطی می

. او معتقـد )Kenny, 2011:69(سکوت، اگزیستانسیالیستی و گاه شاعرانه و مبتنی بر تخیل اسـت 
اسـت  است که سکوت را نباید به معنـای امـری عـدمی توصـیف کـرد. سـکوت، موجـودی

                                                           
1. Max Picard  
2. The world of silence  
3. Husserl 
4. Heidegger 
5. Merlo-Ponti 
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کننـد دارند، احساس مـیو تولید آوا برمیپراکنی مستقل. به گمان او، مردم وقتی دست از سخن
توان جهانی را تصور کرد که در آن هـیچ شوند. به اعتقاد پیکارد، نمیکه توسط سکوت، رصد می

دارد، توان دنیایی را تصور کرد که در آن هیچ وجود نـ، اما میوجود ندارد چیزی جز سخن و زبان
اال سکوت. بنابر این، از نگاه او، سکوت، عدم سخن و صدا نیست، بلکه ذات و وجـودی مجـزا 

سـکوت شـده اسـت. در نتیجـۀ و مستقل دارد. از منظر پیکارد، جهان جدید بسیار پرهیاهو و کم
شود. در واقـع، های مناطق بسیار گران جهان تبدیل میچنین شرایطی، سکوت به یکی از ویژگی

دسـت آوردن آن بایـد  ای گران، اشرافی و تجملی بدل شده اسـت کـه بـرای بـهبه پدیده سکوت
 . )Ibid.: 70-73( هزینه گزافی پرداخت

 انواع سکوت

توانـد می سـکوتمفهوم وناگون از یک مفهوم از جمله گهای بندیارائۀ تقسیم رسدبه نظر می

اجمال، بـه بهکند. در همین راستا و به شناخت هرچه بیشتر معنا، ابعاد و کارکردهای آن کمک 

شـود. البتـه، ممکـن اسـت بـه بخشـی از ایـن بندی دوگانه از سکوت اشاره مـیشش تقسیم

، از سوی دیگر محققان اشاره شده باشد، امـا گمـان نویسـنده بـر تـازه و  هاتقسیم
ً
 یا کال

ً
بعضا

 بودن آنهاست.  ابداعی

 سکوت آوایی و سکوت معنایی. ۱

ه گمان نگارنده، سکوت آوایی همان معنای مصطلح و رایـج سـکوت اسـت؛ سکوت آوایی: ب

 بودن و سخن نگفتن.  همان صامت

سکوت معنایی: در مقابل، سکوت معنایی به معنای عدم تولید صدا و سخن نیست؛ به معنای 

در مقـام تبیـیِن بهتـر سـکوت  1طفره رفتن از بیان چیزی است در سایه بیـان چیـزی دیگـر.

                                                           
از زمره کسانی است که به نیکی بر ایـن مفهـوم واقـف بـوده اسـت. او سـکوت معنـایی و معنـوی را در مقابـل  سنایی .1

 دهد: وگوهای درازدامن مدعیان قرار میقال و گفتوقیل
← 
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 ست و بایسته است که به نکات ذیل توجه شود:معنایی بجا

نامند. سکوت، جایی معنا دارد که انتظـاِر صدایی را سکوت نمیالف) هر گونه خالء و بی
سخن برود و از همین رو، انسان خفته، ساکت نیسـت. انسـان مـرده نیـز بـه همـین نحـو. از 

ایی آنان حمل بر سکوت صدگفتن ندارد. برای همین، بیخفتگان و مردگان، کسی توقع سخن
 شود و اگر بشود، تنها یک سکوت آوایی است. نمی

کـردن نیسـت. وقتـی بیمـاری سـرطانی بـرای  ب) هرگونه سخن گفـتن، پایـان سـکوت
گویـد: مهـم ایـن پرسد: آیا من سرطان دارم؟ و پزشک میمیاشمعالج بار از پزشِک نخستین

رغـم سـکوت آوایـی را تـرک گفتـه و بـه است که روحیه داشته باشی! در واقـع، پزشـک تنهـا
ای معنـای ابـتال بـه گونـهیعنی به اش ادامه داده است،سکوت معناییگفتن، همچنان به سخن

 کند. سرطان را پنهان می

رغـم مثال، مـدیری کـه بـه برای ج) سکوِت معنایی همیشه امری مثبت و مستحسن نیست.
مسـتندات  چیز جز ایـناش، دربارۀ همهاقتصادی انتشار مستندات فراوان در باب فساد یا آلودگی

 دهد. گوید، به سکوت معنایی متوسل شده، اما کار درستی انجام نمیسخن می

 سکوت عام و سکوت خاص. ۲

تـوان گفتن را میسکوت عام یا دائمی: از نگاه این قلم، سکوت کامل و پرهیز از هرگونه سـخن
 سکوت عام یا دائمی نامید. 

موسمی: سکوت خاص یا موسمی عبارت است از سکوت در باب مسئله یا  سکوت خاص یا
 موضوعی خاص و مشخص و در شرایطی ویژه. 

 سکوت کنشی و سکوت واکنشی. ۳

اعتقاد نگارنده، گاهی سکوت، نـوعی تمرکـز اسـت؛  نشی: بهکُ  گفتن یا سکوِت  سکوت برای

                                                                                                                                    
→ 

 انداز لباس مدعیان را بسوز و دور        سکوت معنویان را بیا و کار بساز
 ).۴۱۳:۱۳۸۱ز  (سنایی،گوی دراوعیان چیست گفتلباس مد   سکوت معنویان چیست عجز و خاموشی
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 خاطر و گونه
ِ

 دن به زبان و دهان. درونی به کمک استراحت دا تأّملای نوعی جمع

 سکوت برای شنیدن یا سکوت واکنشی: گاهی سکوت، نوعی انفعال یا پاسخ به محیط است. 

 سکوت به مثابه نشانه. ۴

 در بسیاری از فرهنگ
ً
شـود کـه سـکوت نشـانه چیـزی اسـت و معنـایی هـا گفتـه میمعموال

های شرقی، سکوت فرهنگ مثال، در فرهنگ ایرانی و شاید غالب . برای)Kurzon, 1998: 5( دارد

 شود. به مثابه رضایت تلقی می

 سکوت مثبت و سکوت منفی. ٥

شـناختی پدیـدۀ سـکوت، شناسـانی اسـت کـه در بررسـی رواناز جملـه روان1سیدنی بیکـر

ها، خواسته یا ناخواسته، وصـول تقدم دارد. از منظر او، هدف اصلی بسیاری از صحبت فضِل 

هـا بـا تی اسـت کـه در نتیجـۀ ناآشـنایی افـراد و طـرفبه سکوت است. سکوت منفی، سکو

بخـش کـه شود، اما سـکوت مثبـت، سـکوتی اسـت خوشـایند و لـذتدیگر حاصل مییک

شود، مثل سکوتی که میان دو عاشق و معشـوق نتیجۀ قرابت یا محبت بسیار افراد ایجاد می در

 . )Kenny, 2011: 74(فرماست یا چند همکار یا شریک نزدیک حکم

 سکوت ترفندی و سکوت راهبردی. ۶

 بــه نظــر نویســنده، ســکوت بــه مثابــه یــک ترفنــد یــا تاکتیــک، ســکوتی اســت کــه از ســرِ 

عنـوان یـک راهبـرد و  پـذیرد. امـا سـکوت بـهسنجی و به شکلی موقت انجام مـیمصلحت

کاری گیرد و هدف آن پنهاناستراتژی، سکوتی است که از سر باور به اصل سکوت، انجام می

 هیاساختن شرایط بهتر برای بیان و اظهار مکنونات قلبی نیست. یا م

                                                           

1. Sidney Baker 
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 یا زیست ساکتانه  زندگی مبتنی بر سکوت

تـوان اهـِل سـخنی را مـیزندگی با محوریت سکوت چگونه است؟ آیا هر انسان گنگ یا کـم

اساس یک انتخـاب آگاهانـه و اخالقـی وارد زنـدگی آدمـی  سکوت پنداشت؟ اگر سکوت بر

شد و اثر خود را کجا به نمایش خواهـد گذاشـت؟ بگذاریـد نـام زنـدگی بـا  شود چه خواهد

ای از محوریت سکوت را زیست ساکتانه بگـذاریم. مقصـود مـن از زیسـت سـاکتانه، گونـه

تنها بر زبان یا بجای زبان، بلکه بر جریـان زنـدگی آدمـی نیـز نـوعی زندگی است که در آن، نه

که بیش و پیش از هـر چیـز دیگـر در خـدمت یـک فرما باشد، سکوتی سکوِت معنایی حکم

 غایت اخالقی یا معنوی است. 

به یک غایت اخالقی و معنوی از این جهت مهم است که زنـدگی مخفـی » خدمت« قید

بخشـد. خوبی تمیز مـیرا از زیست ساکتانه به …مدار ویا مرموزانۀ یک جاسوس یا سیاست

ای سکوِت مطلـق و سـکوت آوایـی نیسـت. تر گفته شد، سکوت معنایی به معنکه پیشچنان

از نکتـه  ای خـاص از طریـق بیـان نکـاتی غیـرسکوت معنایی، یعنی طفره رفتن از بیان نکتـه

گریـزی و بـازی، جمـعکـاری، مرمـوزساکتانه، به معنای مخفی نظر فرد. بنابراین، زیسِت  مّد 

فروشـی را بـه جلـوهرویی نیست. این سبک از زیستن از آِن کسی است که کمترین تمایـل کم

توانــد بیشــترین و بهتــرین را هــدف قــرار دهــد، مــیکــه بخواهــد یــا آنآندارد، امــا شــاید بی

م علم یا دین یا هنر یا اجتماع بـه نمـایش بگـذارد. کسـی کـه بایـد او را گریجلوه
َ
ها را در عال

؛ از فـرط سخنی نیسـتکند. زیست ساکتانه از سر بییافت؛ زیرا او حضور خود را فریاد نمی

پیشگان، زبانی خاموش دارنـد و ذهنـی روشـن. ذهـن خاموشان و سکوت 1دانی است.سخن

کنده از سخن است، اما زیسِت ساکتانه از ترس گفت اصحاب سکوت، گو یا نقد یـا از سـِر وآ

رویی نیست. زیستی است مبتنی بر یـک رویکـرد فروتنانـه بـه خـدا و هسـتی. خجلت و کم

شود. در ایـن سـنخ بیشترین سکوت و کمترین سخن بنیان نهاده میاساس  زیست ساکتانه بر

 آیند؛ چشم نیز دهان و زبانی است گویا. از زندگی، همۀ معانی از دهانۀ دهان بیرون نمی

                                                           
 در مثنوی معنوی، به بهترین نحو به این وجه از زیسِت ساکتانه اشاره رفته است: .1

 من ز بسیاری گفتارم، خمش                    من ز شیرینی نشینم رو تُرش 
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 ساکتانه در اخالق زیسِت 

یکی از بهترین مصادیق اخالقی زیست ساکتانه، فروتنی و زنـدگی متواضـعانه اسـت. انسـان 

کـه لـب فروببنـدد چنـان سـخن آنکنـد و بـی افتخارات خود را پنهان مـیمتواضع، مراتب و 

گوید که ذهن خود و دیگران را از امتیازات خویش منحرف نماید. این یعنی همان سکوت می

تر از آن سخن گفتیم. تواضع حقیقی، تنهـا نـوع زیسـت سـاکتانه نیسـت، امـا معنایی که پیش

و رفتاری آدمـی در بـاب فضـائل خویشـتن اسـت. بهتریِن آن است. تواضع، سکوت گفتاری 

تواضع حقیقی این نیست که ما در زبان و سخن، خود را مخلص و مفلس نشان دهیم، ولی با 

 های خویش را به رخ عالم و آدم بکشیم. با رفتار خود برتری

انسـان متواضـع، فروتنی مستلزم زیستی ساکتانه است، مستلزم سکوتی معنایی و دائمـی. 

کند. تواضع ناب و اصیل، یک روش یـا تاکتیـک کند اما خودنمایی هم نمیپنهان نمی خود را

نیست، یک وضعیت وجودی است که با تار و پود فرد فـروتن در هـم آمیختـه اسـت. انسـان 

اما نه در باب خود. فروتن در باب خویشتن ساکت است و اگـر هـم  ،گویدفروتن، سخن می

 ت. سخنی بگوید، برای شکستن خود اس

عنوان یکـی از نمادهـای برجسـته و اصـیِل زیسـت سـاکتانه در دوران  ماهاتما گاندی، به

معاصر، بر این باور است که بهترین راه یافتن خود این است که آن را در راه خدمت به دیگـران 

 و در  ).Chang, 2007: 626(گم کنی 
ً
چنین کسی که خـدمت و فروتنـی در برابـر دیگـران را عمـال

ملت به نمایش گذاشته است بیش از هـر مثـال ملمـوس دیگـری بـه مـا یـادآور  وسعت یک

شود که زیست ساکتانه چگونه است. اصحاب سکوت، سـخنان اصـلی خـود را بـا زبـان می

. سـعادت و شـادکامی از منظـر گانـدی، مصـداق چنـین کنندزندگی و عمل و اخالق بیان می

چـه بـر  اندیشـی و آنچه که به آن مـی آن زیستنی است: سعادت و شادکامی آن هنگام است که

 :Chang, 2007( دهـی همخـوان و هماهنـگ باشـدچه که در عمل انجام مـیآوری، با آنزبان می

 لب . اگر قرار باشد ما انسان)353
ً
ها تنها به فراخور عمل و کردارمان سخن بگوییم، آنگاه یا کال

جهانی، چه خواسـتنی اسـت! یـک یـا بندیم یا بسیار اندک سخن خواهیم گفت. چنین فرومی

چنینی کافی هستند تا سرنوشـت یـک ملـت یـا امـت یـا یـک دوره های اینچند نفر از انسان

 تاریخی را دگرگون سازند.
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 زیست ساکتانه در دین

خبـری نیسـت. نشـانۀ آن، پرهیـز از خبرسـازی اسـت. نشانۀ زیست سـاکتانه، زنـدگی در بی

زنند که در پی خبرسـازی و دگار در عالم را کسانی رقم میترین سر و صدا و خبرهای مانبزرگ

گوید که پیامبرِی یک پیـامبر از دل هیاهوهـا آغـاز شـده هیاهو نیستند. هیچ گزارش دینی نمی

است. غالب پیامبران، در دل تـاریکی، در میـان یـک بیابـان، در گوشـه یـک غـار و در عمـق 

هزاران تن از آنها، یعنی اکثریت مطلـق آنهـا،  سکوت و تنهایی پیامبری رسیدند. گمنام بودند و

گمنام زیستند و گمنام از جهان رخت بربستند. زیستندگان در سکوت معنـایی، شـبیه نقـش و 

دهنـد، امـا بـه قیمـت جای پا در بیاباِن زندگی هستند که راه را به روندگان و گمراهان نشان می

هـای ی، بـر خـالف برخـی از رهبـران عرفـانپیامبران و پیشوایان دین 1که خود پامال شوند.این

 در فقر و سختی زیسته -نوپدید هندی
ً
اند و عمر و جان و مال یا هر سـه را در راه غربی، معموال

 مستلزم یک سکوت معنایی است. پیـامبران هدایت دیگران بذل کرده
ً
اند. کار و بار پیامبری ذاتا

خـدا کننـد، امـا / یا همگان را متوجه سخن خود کنند تا پیرامونیانهمه چیزشان را فدا و فنا می

 کنند.گویند و مردمان را تنها به خدا دعوت میسخنی از خود نمی

سـاکتانه مطـرح  مثال گویا بـرای زیسـِت  یکاگر قرار باشد در میان فرائض و فضائل دینی 

اما عملی ذهنی. البته، ایـن  ،توکل، یک عمل استشاره کنیم. اتوانیم به فریضۀ توکل می ،کنیم

کند. متوکالن، رفتارهای گونـاگونی عملی پیشه میتوکل، بی به معنای آن نیست که انساِن اهل

 و دهند که متناسب با توکل آنهاست، اما هیچ عملی را نمیانجام می
ً
توان نام برد که تنهـا و اوال

النه باشد. متوکلین اگر صدقه دهند، اگر جهاد کننـد، اگـر صـبوری پیشـه بالذات، عمل متوک

کنند و اگر هر کار دیگری را انجام دهند، عملی را بـا نیـت و ذهنیـت مبتنـی بـر توکـل انجـام 

عناوین و مفـاهیمی هسـتند کـه فـارغ از  ،اعمالدهند. اما صدقه، صبر، جهاد و... همگی می

اند. به گمان نویسنده، توکل یـک ذهنیـت اسـت کـه بـر درکمفهوم توکل، قابل تحقق یا قابل 

افکند و به این معنا، یک عمل اسـت امـا نـه عملـی جـوارحی و اعمال نیکوی دیگر سایه می

                                                           
 ریزی هستم:این تعبیر را مدیون این بیت ناب و نغز از صائب تب. 1

 طالعمخورم بر سر لگد                     در میان رهبران چون نقِش پا بینمایم ره به خلق و میمی     
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فیزیکال. به این معنا، زندگی توأم با توکل، یک زیسِت ساکتانه است. ظواهر رفتار یـک انسـان 

ارد؛ زیرا توکل به معنای وانهادن اسباب و علـل و اهل توکل با ظاهر کار و بار دیگران تفاوتی ند

کردن دعا یا آرزواندیشی نیست. توکل به معنای این اسـت کـه همـۀ اسـباب و راه و  جایگزین

، اما در دل به آن بسنده نکنی و در نهایـت، اذن و ارادۀ خداونـد را روش عقالیی را دنبال کنی

وکل، ساکت است و ظاهر و پوستۀ آن، گویای کننده بدانی. رفتار اهل توکل، در بیان تتعیین

عنوان یکی از امور مهـم زنـدگی و زیسـت  بودن یا نبودن آن نیست. اگر توکل را به متوکالنه

دینی بپذیریم و اگر در پرتو مفهوم زیسـِت سـاکتانه آن را درک و معنـا کنـیم، آن گـاه نتیجـه 

و زنـدگی در سـکوت اسـت؛ خواهیم گرفت که زیسِت دینی مستلزم نوعی زیسِت ساکتانه 

 سکوتی معنایی و معنوی.

 زیست ساکتانه در عرفان

پـردازد. او سـکوت به مقوله ُصمت یا سکوت می فتوحات مکیهابن عربی در باب نود و ششم 

بدال میرا یکی از پایه
َ
 مقـامعربـی در همـین راسـتا،  داند. ابنهای چهارگانه پیوستن به جمع ا

کند. حال صمت، حـالتی اسـت گـذرا کـه در آن انسـان یصمت تفکیک م حالصمت را از 

کند اگرچه منبع و منشأ سخن، خداوند است، امـا ایـن انسـان اسـت کـه سـخن احساس می

گوید، اما مقام صمت و سکوت، مقام و وضـعیتی مانـدگار اسـت کـه آدمـی تنهـا خـدا را می

 سـخنداند و میسخنور و متکلم می
ً
توانـد گویـد و مـیمـی بیند. در این مقام، سالک عَرضـا

 ساکت و خاموش است 
ً
 .  )۱۹۰-۱۸۹: ۱۳۸۴عربی، (ابنتکلم کند و گرنه ذاتا

ه یا زیست ساکتانۀ عرفانی را به ابن
ّ
بیند کـه بـه ای میگونهعربی، سکوت در طریق الی الل

ای از ساختن دنیایی منجر شود که در آن، سـخن هـیچ کـارکردی نداشـته باشـد، یعنـی گونـه

کند که او به سالکان توصیه می دون نیاز به حرف زدن، کار و بار انسان انجام شود.زیست که ب

توانند با قصد و همت صـرف و برای آزمودن و محک زدن رسیدن به این مقام، ببینند که آیا می

توانند مقصود خود را بـدون مثال، آیا می بدون به زبان آوردن آن، کاری انجام دهند یا نه؟ برای

 خن و کالمی به دیگری منتقل کنند؟ یا خواستۀ قلبی خود را به دیگری تفهیم کنند؟ هیچ س
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 سکوت کارکردهای اخالقِی 

های تر. سکوت، سخن اصلی صالحان است. سکوت و ناگفتـهتر، صالحآدمی، هرچه ساکت

های آنـان اسـت. زبـاِن تـر از سـخنان و گفتـهقّدیسان و قهرمانان اخالقی بسی بیشـتر و ژرف

گفتن کـردن اخالقـی اسـت، سـخن الق، زبان بیان و سکوت است. آن قـدر کـه سـکوتاخ

 پسـندیده نیسـت، امـا مـوارد اخالقی نیست. اگر موارد اندک و کم
ً
شماری از سکوت، اخالقا

 ناپسند و نکوهیده است. درست است کـه بـا شـنیدن یـک بسیار بیشتری از سخن
ً
گفتن قطعا

رد، اما فراموش نکنیم کـه تنهـا بـا عمـری سـکوت، توان عمری سکوت کسخن حکیمانه می

 توان یک سخن حکیمانه گفت.می

 کارکردهای اخالقی سکوت در احادیث 

. )۱۳۸۴ :۳۴۱ (حّرانـی، سکوت در روایات مرتبط با اخالق اسالمی از زمرۀ عبادات سطح باال است

مردمـان، اگـر های معمولی، یعنی اکثریت کم در سطح انساناز منظر اخالق اسالمی، دست

. به تعبیر دیگر، سـکوت )۳۲۸:۱۳۹۵(کلینی، ارز طال استسخن در حکم نقره باشد، سکوت هم

اش خطـاب بـه در نامـه (ع)برای بسیاری از مردم بر سخن ترجیح دارد. چنان که امیرالمـومنین

چـه در اثـر  گوید: در خاموشی، سالمت از پشیمانی نهفته است؛ جبـران آنمی (ع)امام حسن

گـویی از دسـت تر از جبران چیـزی اسـت کـه در اثـر سـخنای آسانوشی از دست دادهخام

گویند: پسـر جـانم! می (ع). همچنین ایشان در نامۀ خود به امام حسین)۱۳۱:۱۳۸۴(حّرانی، ایداده

 .  )۱۳۱:۱۳۸۴ (حّرانی،سالمتی ده بخش است که ُنه بخش آن در لب فروبستن است جز ذکر خدا 

 (کلینـی،نـه تنهـا سـکوت نشـانۀ حکمـت و فهـم عمیـق دیـن اسـت  ی،در روایات اسالم

، بلکه به نقش این پدیده در رسیدن به مقامات باالی تعبد اشاره شده و بـه نقـل امـام )۷۷:۱۳۹۵

تـر ده سـال داشت، پیشاسرائیل خود را به عبادت وامیآمده است: چون مردی از بنی (ع)رضا

. سکوِت اهل ایمان اگر از سر توجه )۳۲۳:۱۳۸۴ (حّرانـی، گزید تا عابد به حساب آیدخاموشی می

تا زمانی که ساکت باشـد  مؤمنبنده «فرماید: می (ع)نفسه عبادت است. امام صادقباشد، فی

 .)۳۳۴:۱۳۹۵(کلینی،» شودنیکوکار نوشته می
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کـارکرد و  سـهکم توان دسـتگذشته از این نکات کلی، با مرور روایات اسالمی، می

 و تقویت وقار و متانت، افزایش شکوه و هیبتبرای سکوت برشمرد: اصلی قی اخال ۀفاید

 .تیمحبوب جادیا

  تقویت وقار و متانت. ۱

مقصـود از  .)۱۶۶:۱۴۲۰ (آمـدی،کند بر اساس روایات متعدد، سکوت، وقار انسان را بیشتر می

و زمینـه انجـام  وقار، نوعی وزانت، آرام و قرار است که در خدمت اهداف اخالقی قرار دارد
دهد. وقار و متانـت کارهای نامتعارف، خالف نزاکت و یا غیراخالقی را در آدمی کاهش می

و جالفـت قـرار دارد. بـودن  ای که در مقابل سبک؛ پدیده1معنا کردبودن  توان سنگینرا می

و تکان خوردن  شود. تکان دادن،از حالت تعادل و توازن خارج نمیآسانی  به انساِن سنگین
تزلزل شخصیت در افراد سنگین، اندک و نادر است. در مقابل، افراد سبک، همچون برگـی 

اتفاقاتی کوچک، تغییراتـی بـزرگ تأثیر  تحت شوند وراحتی باال و پایین میدر دست باد، به
 دهد. در آنها روی می

تعـامالت خـود از بسـیاری از دهد و آدمی را خودبهسکوت، انسان را در نوعی سکون قرار می
سـازد. دیگـر کـالم و تـر مـیدارد. همین حالت، انسان را سنگینکالمی و روزمره بر حذر می

گفت و شنودی در کار نیست که سبب شود انسان به فراخور یک لطیفه، گالیه، یـک کنایـه یـا 
یک خطابه و هر ارتباط کالمی دیگر، هر دم بـه سـمتی میـل کنـد. سـکوت، مـا را در چشـم 

 کند.شدن و رهایی ما کمک می کند و از درون به سبکمی دیگران سنگین

 افزایش شکوه و هیبت. ۲

. انسان سـاکت، )۲۶۱:۱۳۷۹ (دشتی،آفرین است افکن و جذبهویژه سکوت بسیار، هیبتسکوت و به

                                                           
 معنای سنگین بودن معنـا و مـراد مـی» وقار«دهد که از واژۀ اندکی تامل در اشعار و ادبیات فارسی نشان می. 1

ً
شـده دقیقا

در آثار شاعرانی چون کسائی، عطار، مولـوی و... بارهـا و بارهـا و بـه » کوه وقار«است. چنان که در همین راستا،  تعبیر
 عناوین مختلف به کار گرفته شده است.
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کـه در درون آن چـه بینـی اینای است با دروازۀ بسته. نفوذ در آن سخت است و پـیششبیه قلعه

سـکوت،  کند که دیگـران از اهـل. همین حالت، سکوت را به عاملی تبدیل میگذرد، دشوارمی

 دانند و نمیبیش از دیگران حساب ببرند؛ زیرا نمی
ً
حساب کنند کـه او اکنـون بـه چـه  توانند دقیقا

اندیشد و چه قضاوتی در باب آنان دارد و چه موضعی ممکن اسـت اتخـاذ کنـد. بسـیاری از می

کوه سخن
ُ

کنده از جذبه و عظمتاند، اما بسیاری از سکوتو هیبتها، تهی از ش  اند.ها آ

 ایجاد محبوبیت. ۳

 (ع)سـاز معرفـی شـده اسـت. امـام رضـااز عوامل محبوبیت» سکوت«در روایات اسالمی، 

 چرا )۸۰۳:۱۳۸۴ (حّرانی،آورد؛ زیرا بر هر نیکی رهنماست گوید: سکوت محبت میمی
ً
، اما واقعا

تواند این باشد که وقتی سکوت، اده و البته، تا حدی هوشمندانه میچنین است؟ یک پاسخ س

دهـد؛ عامل تقویت وقار و متانت است؛ وقتی سکوت، انسان را به نیایش و عبادت سوق مـی

کوه و هیبت آدمی را زیادت می
ُ

بخشد، طبیعی اسـت کـه مایـۀ محبوبیـت و وقتی سکوت، ش

متمایل سـازد. امـا شـاید ایـن همـۀ قضـیه  ها را به سمت اهل سکوت،محبت نیز بشود و دل

دهـد. در دیـده و رخسـارۀ چه هست نشان مـیتر از آننباشد. سکوت، انسان را کامل یا کامل

هـا، ها، رازهـا و نهفتـهها و نگفتهبینیم و گویی همۀ گفتهاصحاب سکوت همۀ کماالت را می

روز آنهـا نیسـت. ایـن ویژگـی، زند و تنها مجـال بـها در وجود آنها موج میخوبیها و فضیلت

اما آیـا ایـن نشـانی از فریبنـدگی سـکوت نیسـت؟ سازد. داشتنی می سکوت و اهلش را دوست

پاسخ به این سؤال، دشوار است. ولی هرچه هست، مشی اهل سـکوت (و نـه ترفنـد و تاکتیـک 

فـتن، اند) این نیست که با سـخن نگموقتی کسانی که سکوت را پوششی برای مقاصد دیگر کرده

های علمی و اخالقـی آدمـی را بیشـتر کند، داشتهکسی را بفریبند. سکوت، انسان را رازآمیزتر می

تـر اسـت. همـین های معنـا، تفکـر و تعبـد نزدیـکدهد. گویی سکوت، به سرچشمهنشان می

آفرینـی بسا ایـن بـاالترین و بهتـرین دلیـل محبـتکند و چهمسئله، انسان ساکت را محبوب می

 تری نیز برای این مسئله قابل ترسیم است. تر و پذیرفتنیاما دالیل سادهشد، سکوت با

از هر دعوایی  خطرتر است. شبیه کسی است که خود را پیشآزارتر و کمانسان ساکت، کم

انسـان سـاکت در اوج مـدارا و  تسلیم کـرده و شمشـیر برنـدۀ کـالم را در نیـام نهـاده اسـت.
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برد. همین مسئله، سکوت را مایۀ جذب مهر و محبـت بسر میهمزیستی با پیرامون خویشتن 

گویـد و تر از انسانی که زیاده سخن نمـیداشتنیسازد. چه همنشینی بهتر و دوستدیگران می

گوید سخنش یا از سر ضرورت است، یا از سر لطف و محبت و یا برای ذکـر وقتی سخن می

 و عبادت و یا هر سه. 

 نگرش سعدی به اخالق سکوت

و  )۱۱۵:۱۳۹۰(سـعدی،را به فوایـد خاموشـی اختصـاص داده اسـت  گلستانسعدی، باب چهارِم 

. او در خـالل پژوهـان تـاریخ ادبیـات نامیـدتـرین سـکوتتوان سعدی را از مهمراستی میبه

سه نکتۀ مهم در بـاب کم چهارده حکایتی که در این باب به رشته تحریر درآورده است، دست

 ین کرده است. سکوت را بیان و تبی

 هایشانسکوت مصلحتی، مانعی در برابر بدخواهان و سرزنش

او در نخسـتین بینانـه اسـت. نگرش اخالقِی سعدی در گلستان، بسـیار واقع اندچنان که گفته

کند و سپس از آن، لزوم ترجیح سـکوت بـر حکایت از این باب، به دو واقعیت ساده اشاره می

گوییم تنها سـخنان خـوب و که ما وقتی سخن میت نخست این. واقعیگیردسخن را نتیجه می

واقعیـت دوم های خوب و بد. ای است از حرفسخن ما آمیختهآوریم. مطلوب را بر زبان نمی

بینند چـه رسـد های ما را هم بد میکه هر یک از ما بدخواهان و دشمنانی داریم که خوبیاین

گیـرد کـه بیابند. سعدی از این دو مسـئله نتیجـه مـیهایی را در سخن و کالم ما که بدیبه این

ــخن؛ ــت از س ــر اس ــکوت، بهت ــی  س ــدخواهان آدم ــمنان و ب ــت دش ــه را از دس ــرا بهان زی

. در حکایــت بعــدی، ســعدی، مفهــوم ســکوت را بــا مقولــۀ )۱۱۶:۱۳۹۰(ســعدی، ســتاندبــازمی

از گزنـد ، گاهی کـارکرد سـکوت ایـن اسـت کـه مـا را به گمان او زند.کاری پیوند میکتمان

 گوید:دیگران در امان دارد و می هایسرزنش

نباید که این سخن با کسـی  :پسر را گفت .ازرگانی را هزار دینار خسارت افتادب
این ۀ لکن خواهم مرا بر فاید ای پدر فرمان تراست، نگویم و در میان نهی. گفت

 مصلحت در نهان داشتن چیست؟ گفت تا مصیبت دو نشود: مطلع گردانی که
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 .)همان( یکی نقصان مایه و دیگر شماتت همسایه

کنـد. در حکایت سوم نیز او همین مفهوم را با مثالی از مجـالس و محافـل علمـی تکـرار مـی

گفتن تـرجیح دارد؛ زیـرا کم برای جوانان، سکوت در چنین مجالسـی بـر سـخنکه دستاین

هایشـان را نیـز ن نـادانیشـد ممکن است در کنار آشکار ساختن معلومات آنان، زمینه بـرمال

 .(همان)فراهم کند 

  هاهنریای برای کتمان بیسکوت هنری، وسیله

پژوهی سعدی این است که مقولۀ سـکوت را بـه هنـر و برانگیز در سکوتیکی از نکات تامل

پـی و انتهـایی بـاب چهـارم  در دهد. او در قالب دو حکایت پـیاستعدادهای آدمیان ربط می

صـدایی، دهد که از سر توّهم هنرمندی و خوشوازانی را مورد انتقاد قرار میآ، ناخوشگلستان

. این نکته از ایـن جهـت مهـم )۱۲۱:۱۳۹۰(سعدی،دهند اند و داد و آواز سر میسکوت را شکسته

شود که سخن، تنها آن چیزی نیست که در قالـب محـاورات روزمـره است که به ما یادآور می

مقابل، سکوت نیز تنها پرهیـز از بیـان چنـین کلمـات و جمالتـی  کنیم. دربر زبان جاری می

ای با عنوان سکوت هنری نیست. همچنان که ما چیزی به نام سخن و بیان هنری داریم، پدیده

که هنرمند، در زمان یا مکان نامناسب، بـه توانیم داشته باشیم. سکوت هنری، یعنی ایننیز می

هـایی توان به معنای عدم هنرنمایی در حیطهکوت هنری را میهنرنمایی نپردازد؛ فراتر از آن، س

دانست که یا فروتر و یا فراتر از استعداد و توان هنری هنرمند است. شاعری قوی که شـعری را 

سـازد ای مـیدر ستایش حاکم یا حکومتی نستودنی بسراید یا کارگردانی که فیلمی را در زمینه

ندارد، درواقع، در حکم کسی اسـت کـه سـخنی ناپسـند یـا که عالقه یا تجربۀ کافی در آن را 

 .  بهره استآورد و از فضیلت سکوت/ سکوت هنری کمجا بر زبان مینابه

 هانشناسی سکوت، مایه جبران موقعیت

درسـتی آدمیان به دالیل و علل گوناگون، ممکن است موقعیت و شـرایط پیرامـونی خـود را بـه

در مورد بسیاری از افراد، حوادث و رخدادها  مجامع و محافل، تحلیل نکنند. ما در بسیاری از
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تـوانیم از درسـتی و دانـیم و نمـیگوییم، اما نتایج و تبعات کامل سخن خود را نمیسخن می

صحت کالم خود اطمینان حاصل کنیم. ترجیح سکوت بر سخن، روشی است برای پرهیز از 

   ).۱۱۶:۱۳۹۰(نک: سعدی،همه این خطرات و مشکالت غیرمنتظره 

ها، به مقولـه سـکوت نیـز نگـاهی مبتنـی بـر توان گفت که سعدی همانند دیگر حوزهمی

اندیشـانۀ سـعدی ایـن اسـت کـه سـکوت را مفهوم مصلحت دارد. اقتضای نگرش مصلحت

دارد و مثابه فضیلتی بنگرد که کرامت و منفعت آدمی را از گزند فراز و فرود زمانه در امان می به

دارد و بهانـه را از ه آدمی را در برابر شماتت و سرزنش دشمنان مصون نگـاه مـیسپری است ک

تـرین امتیـاز سـکوت ستاند، اما از نگاه کسی چون مولوی، این کمترین و پایینبدخواهان می

 دانـد.ترین با بهترین آن. مولوی سکوت را مغز و حافظ نکـات نغـز خـود مـیاست و نه مهم

اصیت سکوت این است که آدمی را از شر محاسبات مبتنی بر هزینه وی، کمترین خاعتقاد  به

 اما این همۀ خاصیت و فضیلت سکوت نیست.  1کند،و فایده خالص می

 سکوت، روشی برای مدارا و همزیستی یا مبنایی برای اخالق صلح

   فرماید:تواند بهترین مدخل برای این بخش باشد که میمیعمران سوره آل ٦٦ یۀآ

نْ 
َ
ـٌم َو ها أ

ْ
ُکْم ِبِه ِعل

َ
ْیَس ل

َ
وَن ِفیما ل َحاُجّ

ُ
ِلَم ت

َ
ٌم ف

ْ
ُکْم ِبِه ِعل

َ
ُتْم هُؤالِء حاَجْجُتْم ِفیما ل

ُموَن 
َ
ْعل

َ
ْنُتْم ال ت

َ
ُم َو أ

َ
ُه َیْعل

َّ
اهل کتاب] همانان هسـتید کـه دربـاره هان، شما [؛ الل

کـه نسبت به آن دانشی داشتید محاجه کردید پس چرا در مـورد چیـزی  چه آن
 دانیـددانـد و شـما نمـیکه خدا مـیکنید؟ با آنبدان دانشی ندارید محاجه می

 .)۶۶ یۀآ: عمرانآل ۀسور(

ای بحـث و در این آیۀ شریفه، پرسش توأم با گالیۀ قرآن این است که چرا باید در مـورد مسـئله

ن مسئله جدل کرد که در باب اصل یا ابعاد حقیقی آن دانش و اطالع کافی در دست نیست. ای

حزبـی میـان کسـانی  از این جهت اهمیت دارد که بسیاری از منازعات مذهبی، قومی، ملی و

                                                           
 گوید:مولوی می .1

 ) ۶۵:۱۳۸۴ای خمشی مغز منی، پرده آن نغز منی            کمتر فضل خمشی، کش نبود خوف و رجا (مولوی،
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 بداننـد کـه بـر سـر چـه نـزاع خوبی نمیگیرد که موضوع دعوا را بهدر می
ً
شناسند و اگر دقیقـا

 دسـت از دعـوا و غوغـا مـیکنند یا تغییر موضـع مـیمی
ً
کشـند. یکـی از دهنـد و یـا اساسـا

دانشـی دقتی و کمجا و ناشی از کمی این معضل، ترک سکوت و بیان سخنان نابههاسرچشمه

دهد و به نوعی خبـری کنیم که در مورد هرچه که رخ میاست. بسیاری از ما آدمیان، گمان می

رسد، باید اظهار نظر و اعالن موضع کنیم. سکوت، روشـی اسـت بـرای دست ما می از آن به

 ها را در فرصت کافی تجزیه و تحلیل کنیم. ها و شنیدهیم و دیدهکه ما به خود فرصت دهاین

دهـد و سکوت، امانتـدار خـوبی اسـت؛ مجهـوالت مـا را در هاضـمه خـود جـای مـی

گذارد به یک نظر یا موضع خام و نیندیشـیده خـتم شـوند. مواضـع نیندیشـیده و سـخنان نمی

اندازد. البتـه، ایـن تنهـا خـدمت می کند و مردمان را به جان همناپخته، دیگران را تحریک می

دانـیم بگـوییم، امـا بـاالتر از چه را که نفهمیده و نمـیآن دینباسکوت به تقویت مدارا نیست. 

ایم نیـز نبایـد بـر زبـان بیـاوریم. سـکوت، تنهـا نـاظر بـر این، ما هرچه را که دانسته و فهمیده

 از معلومات نیز هست. ای در برابر بسیاریمجهوالت و مبهمات نیست؛ سکوت وظیفه

بندی نیسـت. گـاهی سـکوت، خـود، گیری و جمعالبته، سکوت، تنها فرصتی برای نتیجه

 نمی بندی است. آنبهترین نتیجه و جمع
ً
تـوانیم بـدانیم و فهمیم یا نمـیدانیم و نمیچه کامال

ت سـکوت دسـ بهفمیم یا نباید بدانیم و بفهمیم یـا الزم نیسـت بـدانیم و بفهمـیم را بایـد بـه

 بندی در شرایط و حاالتی از این دست است: بسپاریم. سکوت، بهترین پاسخ و جمع

الف) وقتی توان فهم حقیقت و واقعیت یک مسئله را نداریم؛ ب) وقتـی زمـان و فرصـت 

کافی و وافی برای فهم حقیقت و واقعیت را نداریم؛ ج) وقتی الزامی به فهم حقیقت و واقعیـت 

 د) وقتی اجازۀ کنجکاوی و فهم حقیقت و واقعیت یک مسئله را نداریم.یک مسئله نداریم و 

تنها سکوت در برابر سخن ارحجیت یا حتی ضـرورت دارد، ها، نهدر هریک از این حالت

دهـد. بسـیاری از سـخنان و ها را کاهش میبلکه ترک سکوت، زمینۀ مدارا و همزیستی انسان

ازعات فردی یا جمعی خطرنـاکی در طـول تـاریخ ساز اختالفات و منها که سببگیریموضع

 اند. ها سرچشمه گرفتهاند، از نقض این الزامحیات بشری شده

هـایی را کـه توان گفت سکوت، یکی ارکان اخالِق صلح است. چه صلحبر همین مبنا می

ه های بهنگـام بـها را که سکوتو چه جنگ سخنان ناروا یا نابجا به جنگ و دعوا مبدل ساخته
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اند. اخالق صلح، مستلزم فراگرفتن اخالق و آداب سـکوت اسـت. صلحی بادوام بدل ساخته

(ص) در توجیـه رفتـار  اکـرم برای نمونه، منتشرکنندگان کاریکاتورهای موِهن به ساحت پیامبر

 به حق آزادی بیان استناد می اختالف
ً
 برانگیز خود عمدتا

ً
کردند. شاید چنین باشد. اما آیا واقعـا

توان به صلح دست یافت؟ حتی اگر تا این انـدازه آزاد باشـیم، اخـالق، آزادی مطلق بیان میبا 

جایگاه شهود در دادگاه نیست که ملزم باشیم هر آنچه میـدانیم بگـوییم؛ زیـرا هـر حقیقتـی را 

 نباید و نشاید گفت و به واقع، دم فروبستن و سکوت، از ارکان اخالق است. 

هـا و هـا و همسـایگیها و ازدواجها و خویشیری از دوستیواقعیت این است که بسیا

های واقعـی. ها و کاستیها مدیون سکوت هستند؛ سکوت در برابر برخی از عیبهمکاری

کم در مقابل امور ناخوشایندی که شود که اطراف دعوا، دستاخالق صلح وقتی محقق می

د. برخالف تصور اولیه، صلح کمتر را ندارد، سکوت اختیار کننطرف مقابل امکان تغییر آن

گیرد، بلکه، بیشتر در خودانتقادی گفتن با او سرچشمه میاز امکان انتقاد از دیگری یا سخن

تنش هند استقالل یافته با انگلستان صلح یا ارتباط کم و سکوت در برابر دیگری ریشه دارد.

هـا وعی سکوت بوده است. ایـنیا مصالحۀ آفریقای جنوبی پسا آپارتاید با غربیان، معلول ن

گو ننشسـتند و یـا طـرف مقابـل را بـه عـذرخواهی و نـدامت نکشـاندند. وگاه به گفتهیچ

 بهتر، هموارتر های تلخ کمتر به یاد آورده شود و راه یک آیندهشود گذشتهسکوت، سبب می

 به گذشت از بدی
ً
کمـک های گذشـته شود. سکوت اگر به فراموشِی گذشته نینجامد، قطعا

توان گفت: گذشت بهترین راه رهـایی از گذشـته و سـکوت، به این معناست که می کند.می

 بهترین راه گذشت است.

ترین لغزش بـه یـک فاجعـه در روابـط و تأثیری که دارد، با کوچک سخن با همۀ مزیت

 ها میشخصی یا اجتماعی انسان
ً
، انجامد. پدیدۀ زبان و سخن گفتن آدمیان اگر نگوییم ذاتا

هایی بوده است کـه بسـیاری به لحاظ تاریخی آمیخته با توان تبعیض، تبختر، تحقیر و طعنه

کنــده از کلمــات، افعــال، ضــمیرها و را رنجانــده و از هــم دور ســاخته اســت. زبــان هــا آ

کننـدگان بـه آن اند که ناخواسـته تکلـمهایی هستند که با مفاهیمی آمیخته شدهالمثلضرب

چـه عالمـان  -اندازنـد. اخالقیـون سـنتی ذائل ریز و درشت اخالقی مـیزبان را در ورطۀ ر

اگرچه در تبیین آفات زبـان سـنگ تمـام گذاشـتند، امـا کمتـر بـه  -مسلمان و غیر مسلمان 
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 مشکالت ذاتی و اصل پدیدۀ زبان پرداختند. 

ان جای توصیه به سکوت باید به سراغ اصـالح زبـبسا کسی بر این باور باشد که باید بهچه

برانگیـز رفت، اما نکتۀ تأمل 1طرِف اسپرانتوظاهر بییا حتی ایجاد زبانی چون زبان نوپدید و به

کنـد ی به اسـپرانتویی چیـزی را قلمـی نمـیاین است که به قول ادوارد سعید، هیچ روشنفکر

ت و اسـ 2ای از این دست، تنها یک زبان کمکی و معین؛ زیرا هر زباِن برساخته)۴۷:۱۳۸۱ (سعید،

 همـۀ احساسـات و عواطـف و تواند جانشین زباننمی
ً
های زنـده و دیرپـایی شـود کـه تقریبـا

کننـد. های یک قوم یا ملت را در قالب ادبیات و اصطالحات نمایندگی مـیها و گذشتهاندیشه

تـوان بـه مصـاف طرف و منزه از تبعیض و تحقیر و...نمیظاهر بیبر این اساس، با این زبان به

ای چون اسـپرانتو متوسـل شـد. البتـه اگـر بـا جای سکوت، به پدیدهای کهن رفت و بههزبان

گذشت زمان، تکلم کنندگان به اسپرانتو زیاد و زیادتر شود و اسپرانتو به زبـانی بـزرگ بـا یـک 

توان زبـان و سـخن را سنت ادبی و موسیقایی و فرهنگی و اجتماعی گسترده تبدیل شود آیا می

های بزرگ کنونی نیز ود؟ پاسخ، همچنان منفی است. بعید است که زبانجایگزین سکوت نم

 به وسـیلهاز ابتدا تبعیض
ً
ای بـرای ابـراز آمیز بوده باشند. زبان در سیر برایشی خود وقتی طبیعتا

هـای ها و کژیها و عقدهشود، الجرم به بازتابی از کینهاحساسات و تمایالت آدمیان تبدیل می

توان از ظاهر و دسـتور بدین ترتیب حل مشکل تنازعات کالمی بشر را نمی شود.بشر بدل می

زبـانی باشـد و تواند زبـان بیزبان انتظار داشت. سکوت، مرهم و مبنای مشترکی است که می

ل اختالفات دیرپای اجتماعی. 
ّ

 حال

 گیرینتیجه

گون، دم بـه دم هـای گونـاجهان جدید، جهان شلوغ و پر قیل و قالی است که بـه مـدد رسـانه

برد. تکریم سکوت، تقبیح کالم نیست؛ توسیع کالم شود و سکوت را به محاق میتر میشلوغ

                                                           
 خنث زنده، مجعول د،ینوپد یهااز زبان یکی) Esperanto(اسپرانتو  .1

ً
 ۱۸۸۷زبـان در سـال  نیـا .است طرفیو ب یو ظاهرا

  کیتوسط  ،یالدیم
ّ

 ).Pierre,1993:23( الزار زامنهوف ابداع شده است کیبا نام لودو یق لهستاندانشمند خال

2. auxiliary  
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توانیم دست از بیان بـرداریم، امـا تنهـا شـکل از کالم زبانی به کالم بیانی است. ما هرگز نمی

گفتن و هـای گونـاگونی دارد کـه سـخنبیان، سـخن و زبـان نیسـت. بیـان و تبیـین، صـورت

 بهترین آن هم نیست.  بانز
ً
 چرخاندن اگر بدترین آن نباشد قطعا

سکوت، انواعی گوناگون دارد: سـکوت آوایـی و معنـایی؛ سـکوت ترفنـدی و راهبـردی؛ 

ای؛ سکوت مثبت و منفی و... و زیسـت سـاکتانه یـا سکوت کنشی و واکنشی؛ سکوت نشانه

بهتـرین مثـال اخالقـی آن، زندگی مبتنی بر سکوت نوعی از سکوت زیستی است که تواضـع 

ه 
ّ
بهترین مصداق عرفـانی آن  -عربی  از منظر ابن -توکل بهترین مثال دینی آن و صمت الی الل

هـای اسـالمی و روایـات مـأثور مـورد است. از اهم کارکردهای اخالقی سکوت که در آموزه

ـکوه و توان به ایجاد محبوبیت، تقویت وقـار و متانـت و افـاند، میتصریح قرار گرفته
ُ

زایش ش

ترین کارکرد اخالقی و اجتمـاعی سـکوت بسا مهمالبته، چهو  هیبت در اهل سکوت، اشاره کرد

 اخالق صـلحرا بتوان تقویت مدارا و همزیستی به حساب آورد. به بیان دیگر، سکوت یکی ارکان 

ره در است که کمتر به نقش یا اهمیت آن توجه شده است. بر مبنای حاالت چهارگانه مـورد اشـا

هـا آتـش اختالفـات ریـز و درشـت هر یک از این موقعیتنکته پیشین، عدم رعایت سکوت در 

 سازد. ور میآدمیان را شعله
ً
به تحکیم  پس بدیهی است توسل به سکوت و زیستن در سایه آن، غالبا

 انجامد.صلح می

 نامه کتاب

 .قران کریم  *

)، ۱۶۱-۷۴(بـاب  ترجمه فتوحـات مکیـه: معـامالت)، ق ۱۳۸۴محمدبن علی ( ،عربی ابن .۱

 ترجمه، تعلیق و مقدمه: محمد خواجوی، تهران: مولی. 

مرکـز  قـم:، تصـنیف غـرر الحکـم و درر الحکـم)، ق۱۴۲۰( بن محمـد ، عبدالواحدآمدی  .۲
 .انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم

 زاده،، ترجمۀ صادق حسـنتحف العقول عن آل الرسول)، ق ۱۳۸۴حّرانی، شیخ ابومحمد (  .۳

 قم: نشر آل علی(ع).
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 نگار.. قم: صفحهالبالغهترجمه نهج )،۱۳۷۹دشتی، محمد (  .۴

نسخه محمدعلی فروغـی،  اساس ، برگلستان سعدی) ۱۳۹۰عبدالله ( بن سعدی، مصلح  .۵

 تهران: بیهق کتاب.

 ، ترجمۀ محمد افتخاری، تهران: نشر آگه.های روشنفکراننشانه)، ۱۳۸۱سعید، ادوارد (  .۶

 ، تهران: نشر آزادمهر.دیوان حکیم سنایی غزنوی) ۱۳۸۱آدم ( بن د مجدودابوالمج سنایی،  .۷

(کتـاب االیمـان و ؛االسـالم کلینیاصـول کـافی ثقـه )،ق ۱۳۹۵یعقوب ( بن کلینی، محمد  .۸

، ترجمه و شرح: جواد مصطفوی، تهران: نشر ولی عصر، (نشر دیجیتال مرکز ۳، جالکفر)

 ای قائمیه اصفهان).تحقیقات رایانه

، ترجمه و شرح: جواد مصطفوی، تهـران: نشـر ۱ج ،اصول کافی )ق ۱۳۹۵(_____ ، ___  .۹

  ای قائمیه اصفهان).ولی عصر، (نشر دیجیتال مرکز تحقیقات رایانه

 طالیه. ، تهران:کلیات شمس تبریزی)، ۱۳۸۴محمد ( بن الدین محمدمولوی، جالل  .۱۰
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