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 عیاض بن فضیل سلبیِ درالهیّات سکون رویکرد بررسی
 سعادتی حسینی سیدمحمدهادی                                               

 جوی دکتری دانشگاه زنجاندانش 

 چکیده

قابلیت طرح در  مبحث این. پردازند می عدم ستایش به و اضافی را وجود که است عارفانی های شاخصه ترین مهم از و توقّف سکون

 از سلبی یکی الهیات .آیند می شمار به ها شاخص این از "حیاء" و  "سکوت" که است چند هایی شاخصه الهیات سلبی داشته، دارای

 جهلِ متعلَّق بلکه علم، متعلَّق نه خدا را ذات گرایش این. کند می خدا تأکید ذات به معرفت امتناع بر که است الهیاتی گرایشهای

. است عیاض بن فضیل با اقوال ارتباط و در عدمی و امر عدم با رابطه در "سکون" موضوع بررسی مقاله این موضوع .داند می مکتسب

 از حرکت، وجودیِ شأن در مقابلِ و عدم، وجود بحث در در فلسفه حق و عنایت کنف در آرامش از نایهک عرفان در "سکون"

 مقاله این در. داند می و اضافی معدوم را مطلق وجود از غیر چیزی و هر دارد توحید در ریشه عرفانی نگاه .است عدمی امرِ مصادیق

. گیرد می قرار بررسی مورد ساحت سه در ،عیاض ف ضَیل بن نظر در قّف،تو یا تثبّت عنوان به طورکلی، سپس به"سکون" ابتدا

 و است ستایی عدم نظریّۀ گوهرِ اساسیِ در آن توقّف که است «هستی» و «آفرینش»ساحت عظیم و گستردة  ها این ساحت مهمترینِ

 بررسیِ مستلزمِ زبانی، جنبۀ از توقف یا کونسُ .باشد آن گیریِ شکل بخشانِ الهام از یکی اسالم در عالَم ،فضیل که رسد می نظر به

 "حیاء" سکوت بر عالوه.است خصوص این در آملی قصاب ابوالعباس چون برخی نظریّات با آن مقایسۀ و فضیل آراء در سکوت، مفهوم

. گیرد می جای ایرهد است، در همین الهی توحید مغایر هر آنچه در و درنگ، خودداری مبیّنِ چون ،نیز "نفسانی سکونِ" یا "شرم"و 

 نگاه نوعِ بررسیِ مقاله این ارائۀ از هدف .پرداخت خواهیم آنها به که است باالیی نسبتاً بسامد دارای فضیل اَقوال در موضوع، این

 .است زندگی در آن و کاربرد سریان و نحوه عدمی عدمی یا استعارة امرِ مصادیقِ از یکی عنوان به "سکون" به عیاض بن فضیل

 عیاض بن فضیل امرِ عدمی، سکوت، حیاء، عدم، سکون، :هاواژهکلید

  مقدمه- 4

 مقام به موسوم نظری در عرفانِ که توقّف، این. است وجودی در اَبعادِ مختلفِ توقّف نوعی پدیدآورندة وجود به سلبی عرفانیِ نگاهِ

 نقل( ص) اکرم رسول از صورت روایت هم شهوری که بهجملۀ م به بنا. شود می گر جلوه "سُکون" صورتِ به استمرار، در صورتِ است،

 بنابراین. شوند می آشکار و تبدیل به امور معلوم و روشن آنها ضد شناختن با مجهول امور یعنی «باضدادها االشیاءُ ت عرَفُ» :است شده

  برای فلسفه در که هایی بندی تقسیم در. دهیم قرار و تحلیل تجزیه مورد عدمی و امرِ عدم با را آن رابطۀ و سکون مفهوم باید ابتدا

 موجود ش ون از شأنی بودن متحرک و وجود ش ونِ از یکی حرکت و حرکت مقابلِ در ،"سکون" است، گرفته صورت موضوعات

 .است "عدمی امرِ" ش ونِ از بودن ساکن و "عدم" ش ونِ از شأنی ،"سکون" بنابراین، است؛

 "سکون"فلسفیِ  مفهوم -2

 :فرماید می الحکمه نهایه" کتاب سیزدهم فصل و فعلِ قوّه قسمتِ در ،باییطباط علّامه

 نحوَ الوجودِ تدم لما وجودیَّهٌ و الحرکهُ. تقابلٌ فبینهما ،واحدٍ زمانٍ فی واحدهٍ جههٍ مِن جسمٍ فی الیجتمعانِ و السُّکون  الحرکهُ»

 و هی الثّابتهُ الوجوداتُ و لیس جههٍ کلِّ من بالفعلِ الَّذی و هو الثابتُ، وجودُهو ال و لَوکانَ. وجودیٍّ بأمرٍ لیسَ السکون  لکنَّ السیّالِ،

 .«...أو التضاد التضایف تقابل  فلیسَ. عدمیٌّ و السُّکون  وجودیهٌ فالحرکهُ. سکون ذوات و ال بسکون المجردهُ

 وجودی امری حرکت چون داند؛ می ممتنع دواح آن در جسم یک در را سکون و حرکت اجتماع علّامه نظر شرح و ترجمه در شارح،

 نیست؛ هم تناقض و است متصوّر وجودی امرِ دو بین تقابل چون داند؛ نمی نیز تقابل را دو آن بین نسبت و است عدمی "سکون" و

 این لیکهحا در اند؛ بالفعل جهت هر از که مجرّد، عُقول مانندِ کند صدق «نباشد حرکت هرچه» بر سکون باید صورت این در چون

 ؛«.دارد حرکت صالحیت چه آن در حرکت، نبودِ» از است عبارت سکون بنابراین،. ساکن مصداق نه و اند سُکون مصداقِ نه موجودات

 .است ملکه و عدم تقابل "سکون"و  حرکت میان تقابل پس

  سکون مصادیق یا مصداق -4-2
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 و دارند و گذرا سیّال وجودی مادّی اَعراض چون داند؛ نمی پذیر انامک مادّی جواهر از هیچیک در را "سکون "تبلور سپس علّامه،

 که ثانوی حرکاتی به نسبت نسبی سکونِ ممکن، "سکونِ" تنها.کنند می تبعیّت خود جوهرهای از حکم، این در نیز اَعراض تمامی

 قوّة از که اجسام، جوهری حرکت ابراینبن. است تصوّر قابل دارند و وضع أین کَیف، کمّ، چهارگانۀ های وضعیّت در مادّی، اجسام

 حرکاتِ در فقط نسبی، صورتِ به آن هم "سکون" و مصداق است و سکون توقّف قابل غیرِ رسد می محض فعلیّتِ و به آغاز محض

 (932-933: 4933شیروانی).یابد می مصداق اجسام ثانویۀ

 عدم فلسفی مفهوم بررسی  -2-2

 فقدان جز چیزی آنها اساس این بر گیرند و می و مداقّه قرار بررسی مورد وجود تحقّق نحوة نظر از میعد امورِ با توجّه به مطالب باال،

 و شود می «عدم» به متّصف شناسا فاعلِ لحاظ از نبوده، بحث موضوع خود خودیِ به عدم، بنابراین. (همان)نیست  وجودی آثار

 بلکه حقیقی، اِدراکاتِ نه گیرد می شکل مبنا بر این که ادراکاتی لذا گیرد؛ می قرار بررسی مورد "اعتباریّات" عنوان به بنابراین،

 در دارند، اِخباری  ماهیّت که خارجی، ا مور امّا است؛ اِنشاء ماهیّت با عملی حکمتِ بحثِ موضوع اِدراکات این. است ادراکاتِ اعتباری

 در و داخل خارج عقلی امور حوزة از تبع، به نیز اعتباری مورا صدقِ دربارة بحث .(همان)گیرند می قرار بررسی مورد نظری حکمت

 . گردد می توجیه بالغی ابزار و سایر استعاره با در ادبیّات، و شود می وهم و خیال قوّة

 در را آن باید ناچار به است، حقیقی اِدراکات از خارج مطلق سکونِ که آنجا از که است این شود می نتیجه فوق موضوعات از آنچه

 بررسی مورد محدوده این در است، استعاره آن تبیین برای ادبیّات، در ما مناسب ابزار و چون کرد بررسی اعتباری ادراکات چارچوب

 .است امرعدمی دهنده نشان های استعاره از یکی سکون که شود می نتیجه چنین فوق مطالب از .گیرد می قرار

نه در )شناختی  زبان و شناختی معرفت شناختی، هستی بُعد سه در این تحقیق، در عیاض بن فضیلسلبیِ  الهیاتِ مختلف موضوعات

از سه جنبۀ  اغلب عیاض بن فضیل اقوال سکون، در عدمیِ استعارة کاربرد. گیرند می قرار بررسی و بحث مورد (شناسی مفهوم علم زبان

 .زیمپردا می آنها بررسی به مقاله این در که فوق قابل جستجو و واکاوی است

 و هنری نظر از که و زمانی کرده پیدا سلبی جنبه ،آن مصادیق سایر کنار در موضوع این ،محققین برخی های نوشته در

 .شود می عدمی و امر عدم ستایش به تعبیر آن از شود می پرداخته بدان شناسی زیبایی

  شناسی زیبایی بررسی -9

 فلسفه به موارد برخی در که نیستی، و عدم ستایش به شود می منجر ناسیش زیبایی لحاظ از "آفرینش "به نسبت توقّف و سکون

 :است آمده زیر صورت به فضیل اقوال در موضوع این. کند می پیدا شباهت هم اعتراض و بدبینی

 :است گرفته قرار ایراد و اعتراض مورد نوعی به انسان، شدن آفریده علت است، شده نقل او از که قولی در –4-9

 : است شرح بدین  االولیاء حلیه در قول نای اصل

 یُعایِن  مُرسَالً نَبیاً ال و مُقَرَّباً مَلکاَ أغبط  ما :قال عیاض بن فضیل عن الوانشی عیسی بن محمد حدَّثنی أحمدُ حدثنا :ابُومحمد حَدَّثنا» 

 «شیئاً یَک ن لَم مَن إال أغبط ما و أهوالَها و القیامه

 و خوف و وهول دید خواهند معاینه را قیامت اینها همه آخر نه برم نمی غبطت صالح وبنده رسلم ونبی مقرب ملک هیچ بر»

 (233: 4939  رادمهر از ترجمه)« .اند نیافریده اورا که برم می کس آن بر غبطت.کرد بایدشان می مشاهده را آن وحشت

 :است گونه آمده است ینبد  "نامه مصیبت" مثنوی در نیشابوری عطار فریدالدین سوی از باال قول

 رشک نیست پیغمبرانم از گفت                                      اشک ابر آن فضیل عالم فاضل

 تیز نیز وصراطی دارند پیش                                    رستخیز   هم لحد هم  ایشان   زانکه

 دراز جان زفان نفسی در کرده                                    نیاز     و      دستی کوتاه   با   جمله

 نیست پیچاپیچ و عشق آنجا زانکه                                    نیست هیچ    رشکم  نیز   فرشته  وز

 درجهان هرگز زاد کونخواهد                                     جاودان آید   رشکم کس   ازآن  لیک

 زبر بر نیارد مادر شکم تا                                     پدر پشت     از هم   خوش   بازگردد

 کافرم نفس کشته نکردی تا                                      مادرم        نزادی    هرگز    کاشکی

 باد گشته خون در که درخون بکشدم                                       باد کشته   نفسم  که  نفسم   بکشدم
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 خویشیم بی از نیست خوشتر هیچ                                       درویشیم    و      بودن    توانگر    از

 هست ترس جای جانست کرا هر                                      هست درس صد این ترس از مرا چون

 .گرددمی رهنمون «تجلّی» موضوع به را عارف عدمی و امر عدم به عرفانی نگاه سیر

 فالسفه» نظریه که است بدبینی نوعی با همراه اوقات برخی و آفرینش زندگی اهمیّت با بسیار موضوع دربارة ،فضیل دیدگاه -2-9

 :آورد می نظر به را  «کلبی

 یومَ اَری و ال کلباً کلباً و أموتَ اَعیشَ أن ألختَرتُ لقیامها یومَ اَری و ال کلباً و أموتَ کلباً أعیشَ أن بَینَ خَیَّرتُ لَو»:(فضیل) 

 (493:4143 زمخشری، و 33:2113 اصفهانی،)«القیامه

 چون دهم می ترجیح البته نبینم، را رستخیز روز آنکه و یا بمیرم سگ و چون کنم زندگی سگ چون آنکه میان دهند اختیارم اگر 

 .نبینم را رستخیز روز آنکه تا بمیرم سگ و چون کنم زندگی سگ

 : دیگر قولی در

 عطار) «!امی نه ایشان میان در من اگر اند آمرزیده همه گفت بینی؟ می چون مردمان این حال که پرسیدند ازو شبانگاه عرفات در»

4933:33) 

 :گوید می است، آفرینش به نسبت اش و بدبینی قیامت و مرگ از او هراس و خوف بیانگر که قولی در فضیل،

 و هراس و هول و دید خواهند معاینه را قیامت همه اینها آخر نه برم نمی غبطت صالح بنده و مرسل نبی و مقرّب ملک هیچ بر»

 العابدین منهاج از نقل به4939:233رادمهر)« اند نیافریده را او که برم می آنکس بر غبطت کنند؛ می مشاهده را آن وحشت و خوف

/213). 

 حیاء و ینشآفر سکون، رابطه-9-9

  -«حیاء» اصلیِ عناصر - آفرینش در و درنگ سکون توقف، به مستقیماً آفرینش به نسبت نظرش بیان برای دیگر، جایی در فضیل،

 : نماید می اشاره

 الحَیاءِ  طَریقِ مِن هذا عَمنَ قالَ الحیاءِ؟ مِنَ هذا...ق لتُ أبعَثَ ال أن ألخترتُ أ بعَثَ  ال أن بَینَ و الجنه فأدخل  أبعثَ أن بین خیَّرتُ لو» 

 .(2113:33 اصفهانی)«اهللِ مِنَ

 گفتند او به .گزیدم می بر را نشدنم زنده البته نشوم زنده آنکه یا و روم بهشت درون و شوم زنده آنکه میان نمودند می اختیارم اگر 

 .است یشرمسار راه این خداوند نظر از آری :داد جواب است؟ شرم ازروی مطلب این آیا که

 پذیرفتنی وی برای  ،باشد داشته منافات( و درنگ سکون ،توقّف) حالت این با که  - شدن آفریده حتّی – حرکتی هر بنابراین

 .نیست

 تو برای این فرماید می ایشان به خدا کنند حرکتی و اگر دارند شرم خدا از روز شبانه در که شناسم می را گروهی» (:فضیل)

  (.2113:33 اصفهانی،)«...نیست

  جنبۀ امرِ عدمی دیگر عنوان به و حیاء شرم یا نفسانی سکون -1-9

 .شود می حیاء یا شرم به تعبیر آن از که است؛ شده دانسته "نفسانی" نوع از سکون، اوقات، برخی

ت که گوهر آن اصل ایمان یعنی حیا نوری اس «صدرُ االیمانِ جوهر ه نورٌ الحیاءُ»: است شده تعریف چنین الشریعه مصباح در ،«حیاء»

التوحیدُ و  ینکر ه شیءٍ ک لِّ عندَ التثبّتُ تفسیر ه و»: کند می بیان چنین را آن تفسیرِ و در ادامه( 4966:341 گیالنی،)است

 .باشد معرفت و توحید منافی که چیزی هر در است کردن توقّف حیاء معنی (.همان)«المعرفهُ

 .نمودیم تعبیر نفسانی سکون به آن از که است، و حیاء شرم روی از آفرینش به نسبت سکون اوقات برخی

 :گوید می مورد این در وی. است حق احقاق و قسط و عدل اقامۀ فضیل نظر از حیاء سیاسی – اجتماعی کارکردهای از یکی

 (. 2113:33 اصفهانی)«...قامَ قَد الحقَّ وأری بسطَ قد العدلَ أری حتّی أشبعَ أن اهللِ من ألستحیی إنّی...»

 . نمایم مالحظه را حقّ و اقامۀ عدالت گسترش که زمانی تا کنم می حیا خدا از من همانا

 (سکوت)زبانی سکون با( حیاء)نفسانی سکون ارتباط -3-9

 :گوید می خصوص این در فضیل: کند می پیدا ارتباط( وحیاء شرم) آن نفسانی بُعد با ،(سکوت) سکون زبانیِ جنبۀ اوقات بعضی
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 (همان) «.زد نمی حرف و کرد می شرم ،اندیشید می اگر که آنکس به کن رحم خدایا»

  ستایی و عدم سکوت، ایمان-4-3-9

 امری عنوان به خداست، شناخت الزمۀ که خدا به ایمان آیا که است این کند می مشغول خود به را پژوهشگران ذهن که موضوعی

  کند؟ پیدامی - است سلب مصادیق از یکی که - "کوتس" با نسبتی عمل و تصدیق و قول شامل ایجابی

 کالمی از نظر ستایی و عدم "سکون"و  "سکوت"

 از منظور .است «سکون» زبانیِ بُعدِ یا مصداق بگوییم بهتر بخواهیم اگر و مصادیق از یکی «سکوت» گفت باید بحث به ورود از قبل

 .چیست خصوصاً ایمان در و عموماً الهیات در ،"سکوت"  اهمّیت دانیمب که است این ،اِلهیّاتی و کالمی نظر از ،سکوت بررسی

 :گوید می فضیل 

 خصوص این در دیگر، در جایی وی،. (2113:33 اصفهانی) کرد نخواهم صحبت با او هرگز م منی؟ تو آیا: بگوید من به کسی اگر» 

 : دهد می بیشتری توضیحِ

 بدان و) باشی گفته دُروغ آری، گویی اگر و شوی کافر نه گویی اگر چه باش، خاموش ترسی خدای از که گویند را تو چون...» 

 حدیث نکند اثر جوارح در آنچه و. گرداند مقیّد ها طاعت به و بازدارد ها معصیت از را جوارح که آنست خوف که است کرده اشارت

 (4966: 931 احیاء، ترجمه،زالیغ.( )سازند مسمّی خوف نام به که ندارد آن استحقاق که است خاطر حرکت و نفس

 به این مفهوم، .است خداشناسی و الهیات حیطه در "سکوت" مفهوم بررسی مُستلزمِ عمل، و علم اهمّیتِ بر تأکید بر عالوه باال، قول

 :است شده نقل آملی قصّاب ابوالعباس شیخ از دیگری صورت

 و است شِرک آن که شناسم که مگو شناسی، تعالی خدای که سندپر را اگر تو: گفت را ابوسعید شیخ ،(قصاب) که است، منقول»

 به گرداناد خود ذات آشنای را ما تعالی خدای یعنی بِفَضلِه؛ ذاتَه اللّهُ عرّفَنا: که گوی چنین ولیکن است، ک فر آن که نشناسم، که مگو

  .(4931:614عطار،) «خویش فضل

 قول یعنی ایمانِ ارکان از رکن دو س الِ موضوع فوق قول در نقل. است "سکوت" رعایت بر تأکید هر دو قول در که شودمی مالحظه

  ایجادِ به -خداست شناخت عدم یا شناخت از س ال که – بحث مورد پرسش به ،(منفی و یا مثبت) پاسخ هر دادن و است تصدیق و

شود  می گر جلوه «دروغ» و «ک فر» ،«شرک» صورتِ به هم، تضادّ و پارادوکس این مصادیقِ. انجامد می ایمان در  تضادّ و پارادوکس

 ،"اوستا" جمله از باستان ایران موجود مدارک به طور خالصه، در. که در مدارک ایران باستان و کالم اسالمی از آن بحث شده است

که خارج ( 6س 21ش: 4933 وکیلی، شروین،)است ارادی رفتار بارِ زیان پیامد و زیان آسیب، معنای به ،(راستی) اشه برابر در دروغ

تواند عرصۀ تحقیقات بیشتر دربارة ارتباط مفاهیم عرفانی با  از مبحث این تحقیق است اما به علت ارتباطی که با این بحث دارد می

 .حکمت ایران باستان و حکمت خسروانی باشد

 گیرینتیجه-1

 از یکی که گرفته قرار توجه مورد بسیار عیاض بن فضیل الهیات در سلبی رویکرد که است آن شود می نتیجه باال ازمطالب آنچه

 و وجود ش ون از که حرکت مقابل در که است عدمی امور از و عدم ش ون از یکی عنوان به "سکون". است "سکون" مصادیق آن

 معلومات شمول دایره از اینبنابر و گیرد نمی قرار حقیقی مدرَکاتِ عدم، متعلَّقِ به تعلق دلیل به شأن این. گیرد می قرار است هستی

 .است "استعاره" اعتباری ادراکات بررسی مناسب ابزار. گیرد می قرار بررسی و بحث مورد اعتباری مدرَکات قلمرو در و خارج حقیقی

 که است امور این از یکی سکون که دارد و داشته عارفان نظریات در مهمی جایگاه آن ش ون و نیستی ستایش شناسی زیبایی از نظر

 .حیاء و شرم و سکوت آفرینش، به بدبینی: شود می شناسایی عامل سه با فضیل نظریات در

 :نوشت پی

 .است شده داده توضیح4 صفحه درپاورقی- 4

 منابع

 علم،تهران ،اول چاپ ،نیستی های آینه ،(4933) اشکان ،بحرانی-  4

 132ص پ هشتم، تهران، طهوری، فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی، چا(4936)سجادی، سیدجعفر- 2
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 سوم، چاپ محدث ارموی، الدین سیدجالل الحقیقه، بتصحیح مرحوم و مفتاح الشریعه  مصباح ،(4966) عبدالرزاق گیالنی،- 9

 صدوق تهران،

 بوستان قم،3 چاپ شیروانی علی ،(دوم جلد) الحکمه نهایه و شرح ترجمه ،(4933)حسین ، سید محمد(عالمه) طباطبایی- 1

 بکتا

الرسول، الطبعه االولی، قاهره،  تحقیق محمد سید عبدرب ،(3جلد)االصفیاء االولیاء و طبقات ، حلیه(2113) ابونعیم حافظ  اصفهانی،-3

  .الرحاب مصر، مکتبه

 مرکز نشر اول، تهران، چاپ تارهروی، رهزنی از عیاض فضیل ، (4939) فریدالدین ،رادمهر- 6

 کدکنی، چاپ اول، تهران، سخن ، مصیبتنامه، به کوشش محمدرضاشفیعی(4936) عطارنیشابوری، فریدالدین- 3

 االولیاء، به اهتمام محمد استعالمی، چاپ ششم، تهران، زوّار ، تذکره(4933)عطارنیشابوری، فریدالدین- 3

 اول، تهران، اپچ گیالنی، عبدالرزاق الحقیقه، ترجمه و مفتاح الشریعه مصباح ،(4966) الدین ارموی، سیدجالل محدّث- 3

 صدوق

ترجمه احیاء علومالدین، ترجمه م یّدالدین خوارزمی و به کوشش حسین خدیوجم، چاپ  ،(4966)غزالی ابوحامد، محمد- 41

 دوم، تهران، علمی و فرهنگی

 :مقاالت

 33زپایی-21ش-6شناختی، س فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره– دروغ در ایران باستان–وکیلی، شروین، مقاله- 44
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