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چکیده :مباحث کالمي ازجمله موضوعاتي است که در ساختار متون سنت اول
عرفاني جايگاه ويژهاي دارد .عرفا در اين منابع مجالي براي طرح ديدگاههاي کالمي
خود مييابند .با توجه به اينکه مرز مشخصي براي تشخيص مباحث کالمي و عرفاني
در اين متون وجود ندارد ،مسائل اين دو حوزه در برخي تحقيقات عرفاني با يکديگر
درهم آميخته است .بررسي اين دو حوزه در متون سنت اول عرفاني نشان ميدهد براي
شناخت اين تفاوتها توجه به چند محور اصلي ضروري است :هدف و غايت ،روش
دستيابي به هدف و نيز موضوع و ويژگيهاي زباني آثار کالمي و عرفاني .کالم و
عرفان هر دو در پي دستيابي به هدفي واحد يعني معرفت هستند؛ اما آنچه هدف عارف
را از هدف متکلم متمايز ميکند ،برداشت و تفسيري است که عرفا و متکلمان از
معرفت دارند .روش دستيابي به هدف نيز از منظر متکلم و عارف تفاوتهايي دارد .با
توجه به تفاوتهايي که در هدف و روش دستيابي به آن بين عرفا و متکلمان وجود
دارد ،موضوع کالم و عرفان و نيز زبان آثار کالمي و عرفاني از هم متمايز ميشود .با
توجه به اين ويژگيها تفاوتهاي ساختاري کالم و عرفان و ارتباط اين دو حوزه در
اين مقاله بررسي ميشود.
واژهها :سنت اول عرفاني ،کالم ،موضوع ،هدف ،روش
کلید 
 استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان
دريافت مقاله1395/4/25 :؛ پذيرش مقاله1395/7/1 :

e-mail: e.sayyedan@ltr.ui.ac.ir
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مقدمه:
بي ترديد براي آشنايي با دقايق عرفان اسالمي و بررسي سير تطور آن ،متون عرفاني از مهمترين و
اصيلترين منابع بهشمار ميرود .بدون بهکارگيري روش تحقيق مناسب نميتوان تحليل درستي از
مختلف اين منابع ضروري است؛ زيرا آنچه با عنوانِ «متون عرفاني» شناخته ميشود ،مطالب متنوع و
گوناگوني را در بر دارد .محتوا و موضوع اين متون در سنت اول عرفاني 1تنها مباحث عرفاني نيست.
ازجمله موضوعاتي که در اين منابع همراه با موضوعات عرفاني بهکار رفته ،مباحث کالمي است.
کالم و عرفان در متون عرفاني تعامل و ارتباط جداييناپذيري دارند .علم کالم عهدهدار بررسي
اصول اعتقادي است و چون اهل معرفت مقيد به اصول شريعت بودند ،در بسياري مواضع در آثار
خود به طرح ديدگاههاي کالمي خود ميپرداختند .در غالب متون عرفاني مباحث کالمي مقدم بر
مباحث عرفاني است .عرفا پس از بيان اصول اعتقادي که درواقع زيربناي طريقت و ابزار دستيابي به
حقيقت است به طرح مباحث عرفاني ميپردازند.
تعامل کالم و عرفان در سنت اول عرفاني به نقل مستقيم آراي کالمي محدود نيست.
موضوعات کالمي در متون عرفاني سنت اول به چند شيوه مطرح ميشود :دستة اول موضوعاتي
هستند که بهطور کامل صبغة کالمي دارند .مباحث بسياري در باب موضوعات مختلف کالمي به
متون عرفاني راه يافته که از آن جمله است سخن ذوالنون در باب صفات خبري« :هر کس که در
باب کيفيت صعود و نزول و استواي خداوند بر عرش تفکر کند ،به زندقه و تعطيل گرفتار شده
است» (ابوطالب مکي1424 ،ق.)86 :
دستة دوم موضوعا تي است که بين کالم و عرفان مشترک است مانند توحيد و البته روش
متکلمان و عرفا در تبيين اين مباحث متفاوت است .غزالي تقسيمبندي منسجمي در باب توحيد دارد
که نمايانگر اين تفاوتها است (غزالي ،1383 ،ج.)529 :2

دستة سوم :موضوعات عرفاني است که از مسائل کالمي تأثير پذيرفته و طرح بسياري از اين
موضوعات با رويکرد کالمي همراه است .براي مثال تجلي در سنت اول عرفاني به سه دسته تقسيم
ميشود:
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و اول تجلى که بر سالك آيد در مقامات سلوک تجلى افعال بود ،و آنگاه تجلى
صفات ،و بعد از آن تجلى ذات .زيرا که افعال آثار صفاتاند و صفات مندرج در
تحت ذات .پس افعال به خلق نزديكتر از صفات بود و صفات نزديكتر از ذات
(عزالدين محمود کاشاني.)131 :1386 ،

افعالي) نظر داشتهاند.
با توجه به اينکه موضوعات کالمي در بسياري مواضع با مباحث عرفاني همراه ميشود ،توجه
دقيق به اين مباحث و تمييز موضوعات اين دو حوزه در تحقيقات عرفاني ضروري است .در دورة
معاصر پژوهش هاي بسياري در باب تاريخ و مباني عرفان اسالمي صورت گرفته است .يکي از
آسيبهايي که دامنگير اين تحقيقات شده ،بيتوجهي به تفاوتهاي کالم و عرفان است .اشراف
نداشتن برخي محققان بر اين مباحث باعث شده است که در بسياري از موارد مباحث کالمي و
عرفاني با يکديگر درهم بياميزد و درنتيجه نتايجي که از اين پژوهشها بهدست ميآيد ،دقيق و قابل
استناد نباشد .اين مشکل به شروح متون عرفاني نيز راه يافته است .براي فهم و تحليل دقيق متون
عرفاني توجه به تفاوتهاي اين دو حوزه ضروري است و بهصرف وجود شباهتهاي ظاهري
نميتوان به يکسان بودن مباحث کالمي و عرفاني حکم کرد .هرچند ضرورت تمييز مباحث کالمي
از عرفاني در متون بهخوبي احساس ميشود ،به چند دليل تشخيص اين مباحث از يکديگر با
دشواريهايي روبهرو است:
اول اينکه در غالب اين متون مباحث کالمي و عرفاني در کنار هم مطرح ميشود و مؤلفان،
موضوعات اين دو حوزه را از يکديگر متمايز نساختهاند .دوم اينکه موضوعات مشترک بسياري در
کالم و عرفان وجود دارد .در اين دسته از موضوعات الزم است مشخص شود آن موضوع تا کجا
در مفهوم کالمي به کار رفته است و از کجا معناي عرفاني دارد .اغلب عرفا ابتدا همانند متکلمان به
طرح مباحث کالمي ميپردازند و بعد وارد حوزة عرفان ميشوند .تشخيص مباحث اين دو حوزه در
اين دسته از موضوعات با ظرافتها و دقايق بسياري همراه است .سوم اينکه برخي مباحث در کالم
و عرفان داراي مرزهاي ظريف و باريکي است؛ مثل بحث فنا که موضوعي عرفاني و بحث جبر که
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عقيدة کالمي محسوب ميشود .سخن عارفان و متکلمان در باب فنا و جبر گاه بسيار به هم نزديك
ميشود؛ هرچند تفاوتهاي اساسي بين اين مباحث وجود دارد .تشخيص اين تفاوتها تنها با
اشراف بر هر دو حوزة کالم و عرفان ميسر ميشود .براي تمييز مباحث کالمي از عرفاني و همچنين
 .1هدف و غايت در کالم و عرفان چه تفاوتها يا شباهتهايي دارد؟
 .2روش دستيابي به معرفت از منظر متکلم و عارف چيست؟
 .3موضوع علم کالم و عرفان چيست و چه شباهتها و تفاوتهايي بين موضوعات اين دو
حوزه وجود دارد؟
 .4زبان و دايرة واژگاني بهکار رفته در کالم عرفا و متکلمان چگونه است؟
اين مقاله بر آن است با تأمل در اين موضوعات ،تفاوتهاي کالم و عرفان را بررسي و تحليل و
نحوة تعامل و ارتباط اين دو حوزه را در سنت اول عرفاني تبيين کند.

 .1غايت و هدف در کالم و عرفان
هدف غايي هر علم ازجمله مسائل مهمي است که شناخت صحيح آن در تبيين ارزش و اهميت
واقعي آن علم راه گشا خواهد بود .بدون شك هرقدر هدفي که در يك علم دنبال ميشود متعاليتر
باشد ،به همان ميزان ارزش و اهميت آن علم نيز باال ميرود .آنچنانکه از کالم عرفا و متکلمان
آشکار ميشود ،کالم و عرفان غايتي به ظاهر يکسان را دنبال ميکنند .علم کالم عهدهدار دفاع از
اصول اعتقادي است .به ياري اين علم فرد از ورطة گمراهي به عرصة هدايت و ايمان راه مييابد؛ يا
از مرحلة تقليد در اصول دين به مرتبة يقين و اجتهاد ارتقا پيدا ميکند .درواقع فايدة اصلي کالم آن
است که اصول دين را از هرگونه تزلزل و شبهه حفظ ميکند و به همين جهت نيز متکلمان اين علم
را اساس علوم شرعي دانستهاند .ايجي در مواقف بيان ميکند مادام که وجود صانعى عالم ،قادر،
فرستندة پيامبران و نازلکنندة کتابهاي آسماني اثبات نشود ،علم تفسير و فقه و علم اصول ،قابل
تصور نيست و تمام علوم ،بستگى تام به علم کالم دارد و از آن اقتباس ميشود

(ايجي1325 ،ق ،ج:1

 .)52غزالى هدف از اين دانش را نگهدارى عقيدة اهل سنت و نگهبانى از آن دربرابر آشوب
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بدعتگزاران ميداند (غزالي .)29 :1360 ،بنابراين علم کالم در پي يافتن راهي براي اثبات اصول دين
و حفظ و حراست عقيدة مسلمانان دربرابر عقايد فاسد است .اين کار به حصول شناخت و معرفتي
مي انجامد که حريم آن از عقايد نادرست درامان است .اين شناخت در نزد متکلمان بر يك رکن
در سنت اول عرفاني نيز عرفا در پي دستيابي به معرفت هستند .تمامي کوشش سالك بر آن
استوار است که با تزکية نفس و طي کردن منازل سلوک به معرفت حقيقي دست يابد .در سنت اول
عرفاني معرفت بر دو رکن استوار است :يکي خداوند و ديگري انسان .برايناساس معرفت وقتي
حاصل ميشود که عارف بهدرستي جايگاه انسان و خداوند را بشناسد و نحوة ارتباط اين دو را
دريابد .درجه و کمال هر عار ف به ميزان معرفت او بستگي دارد .هر اندازه معرفت عارف به جايگاه
انسان و خدا و چگونگي ارتباط آنها با يکديگر عميقتر باشد ،مراتب کمال را بيشتر طي ميکند.
در سنت دوم عرفاني تفسيري متفاوت از معرفت بهدست داده ميشود .در اين سنت معرفت بر سه
رکن استوار است :خداوند ،انسان و هستي .معرفت با شناخت جايگاه اين سه رکن و رابطة آنها
حاصل ميشود (رک :ميرباقري فرد74 :1391 ،ـ  .)73پرداختن به مباني معرفتشناختي سنت دوم عرفاني
مجالي ديگر ميطلبد.
بنابراين هرچندکه کالم و عرفان در پي دستيابي به هدفي يکسان يعني معرفت برميآيند اما
تفسير عرفا و متکلمان از معرفت متفاوت است .اهل معرفت بهتمامي اصول اعتقادي پايبندند،
بنابراين هدف و غايتي فراتر از متکلمان را دنبال ميکنند .متکلم در پي اثبات عقايد ديني و بهويژه
توحيد است؛ اين در حالي است که اصول دين براي يك عارف امري اثبات شده محسوب ميشود.
سالك با قرار گرفتن در مسير سير و سلوک در پي دستيابي به هدفي فراتر از اثبات عقايد ديني يعني
حد نهايي معرفت و شناخت برميآيد .با اين وصف ميتوان معرفت را در علم کالم نوعي معرفت
ابتدايي محسوب کرد .دستيابي به اين معرفت براي عارف ضروري است ،اما وي با طي منازل
طريقت از حد آن فراتر رفته ،به معرفتي متعالي دست مييابد .در متون عرفاني گاه از معرفت مورد
نظر در کالم تحت عنوان معرفت عوام يا مبتديان ياد شده است .براي مثال جنيد بغدادي از دو نوع
معرفت ياد مي کند :معرفت خواص و معرفت عوام .وي معتقد است که معرفت امري واحد است
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زيرا معروف يکي بيش نيست ،اما ابتدا و انتهايي دارد که عوام به ابتداي آن دست يافتهاند و خواص
به نهايت آن « :فالمعرفة من الخاصة و العامة هى معرفة واحدة ألن المعروف بها واحد و لكن لها أول
و أعلى» (ابونعيم اصفهاني1357 ،ق ،ج258 :10ـ .)257

نشانههاي دستيابي به معرفت عامه از منظر وي عبارت است از اقرار به يگانگي حقتعالي و نفي انداد
از او و تصديق آن ،ايمان به کتاب الهي و پذيرش امر و نهي خداوند

(ابونعيم اصفهاني1357 ،ق ،ج:10

 .)258بنابراين معرفت عوام از منظر وي نوعي معرفت ابتدايي است که با اقرار به يگانگي خداوند
حاصل ميشود .اما خواص به نهايت معرفت دست يافتهاند و البته براي اين معرفت نميتوان نهايتي
در نظر گرفت زيرا معروف بينهايت است.
ابوحامد غزالي هم در احياء علومالدين و کيمياي سعادت تقسيمبنديي از توحيد ارائه ميکند و
درضمن آن توحيد اهل معرفت را به مراتب باالتر از توحيد متکلمان و عامه مردم ميداند .وي
برمبناي يك تشبيه ،توحيد و مراتب آن را به گردويي مانند ميکند که داراي چند اليه است .الية
اول پوست سبز ،الية دوم پوست دروني گردو الية سوم مغز و الية چهارم روغن مغز است .برمبناي
اين تشبيه اقسام توحيد از منظر وي عبارت است از :پوست پوست (قشر القشر) ،پوست (قشر)،
مغز(لب) ،مغز مغز (لب اللب) (غزالي ،1383 ،ج.)529 :2

توحيد اول يعني پوست پوست به منافقان اختصاص دارد؛ کساني که در زبان به يگانگي حق
تعالي اقرار مي کنند اما در آنان اثري از توحيد نيست .توحيد دوم يعني پوست آن است که شخص
هم با زبان به يگانگي حق اقرار کند و هم در دل به آن معتقد باشد و اين وصف افراد عامي است
که توحيد آنان به تقليد است و وصف متکلمان که توحيد آنان بسته به دليل است .توحيد سوم يعني
مغز ،توحيد کشفي و شهودي است .در اين مرتبه از توحيد بنده نه مانند عوام از روي تقليد به توحيد
اعتقاد پيدا ميکند و نه مانند متکلمان از روي دليل ،بلکه وي به مشاهده ميبيند که آنچه در اين
عالم اتفاق ميافتد همه از يك اصل است و يك فاعل دارد و غيرخداوند درحقيقت صاحب فعل
نيستند .غزالي با طرح يك مثال تفاوت بين تقليد و مشاهده را در توحيد اينچنين بيان ميکند:
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و فرق بود ميان کسى که خويشتن را بر آن دارد تا اعتقاد کند که فالن خواجه در
سراى است به سبب آنکه فالن کس مىگويد که در سراى است و اين تقليد عامى
بود که از مادر و پدر شنيده باشد و ميان آنکه استدالل کند که وى در سراى است به
در سراى به مشاهده ببيند و اين مثل توحيد عارفان است (غزالي ،1383 ،ج.)529 :2

غزالي مرتبة سوم توحيد را به مغز گردو تشبيه ميکند که اگرچه بسيار ارزشمند است اما در
مقابل روغن مغز گردو ،کنجاره محسوب ميشود و هنوز به صفاي روغن گردو نرسيده است .در
اين مرتبه از توحيد هنوز دوگانگي و تفرقه مطرح است و به همين سبب کمال توحيد نيست .غزالي
کمال توحيد را درجة چهارم آن ميداند .سالك با رسيدن به اين مرتبه از توحيد همه را يکي
ميبيند .غزالي در بيان اين مرتبه از توحيد چنين ميگويد:
کمال توحيد درجة چهارم آن است که جز يکى را نبيند و همه را خود يکى بيند و
يکى شناسد و تفرقه را بدين مشاهده هيچ راه نبود و اين را صوفيان فنا گويند در
توحيد (غزالي ،1383 ،ج.)531 :2

 .2روش دستيابي به هدف در کالم و عرفان
با وجود شباهتهايي که در غايت و هدف بين کالم و عرفان مشاهده ميشود ،تفاوتهايي در
روش دستيابي به معرفت در بين اين دو وجود دارد .برخي از علوم را با وجود وحدت در غايت به
سبب اختالف در روش به چند گروه تقسيم ميکنند .فلسفه ،کالم و عرفان ازجمله اين علوم هستند

که تفاوتهاي ماهوي از منظر روش و مسلك با يکديگر دارند .محقق سبزوارى در حاشيه منظومه
متصديان شناسائى حقايق موجودات را به سه گروه تقسيم ميکند :گروه اول کساني هستند که
تحقيق حقايق را منحصر به فکر ميدانند .اين گروه خود به دو دسته تقسيم ميشوند :دستهاي مقيدند
که عقل و استدالل بايد موافق با شرع باشد و ايشان متکلمان اسالمى هستند و دستهاي به موافقت آن
با شرايع مقيد نيستند و ايشان فالسفة مشاءاند .گروه دوم براي رسيدن به حقيقت به رياضت و کشف
تکيه مي کنند .اين گروه عرفا و صوفيه هستند .گروه سوم کساني هستند که بين رياضت و برهان
جمع کردهاند و اين گروه حکماى اشراقاند (سبزواري.)352 :1383 ،
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ابزار اصلي متکلم براي اثبات حقيقت عقل است .ايجى در المواقف بر اين نکته تأکيد ميکند
که در علم کالم با ايراد دالئل و دفع شبهات ميتوان عقايد دينى را اثبات کرد و با اقامة براهين
قاطع و روشن خصم را الزام داد (ايجي ،1325 ،ج .)34 :1ابنخلدون هم در مقدمه خود بيان ميکند که
داليل عقلي بايد مبتنيبر شرع باشد .مير سيد شريف جرجانى معتقد است کالم علمى است که از
ذات و صفات خداى تعالى و احوال ممکنات از مبدأ و معاد ،مطابق قانون اسالمى بحث مىکند و
قيد اسالم به خاطر جدا کردن آن از فلسفه است (جرجاني.)80 :1370 ،

بنابراين در علم کالم با اقامة دليل و برهان مبتنيبر شرع ميتوان به اثبات و دفاع از اصول دين و
رد و دفع شبهات پرداخت .البته ميزان استفاده از عقل در بين فرقههاي کالمي مختلف يکسان
نيست .برخي فرقهها مانند معتزله بر عقل تکية بيشتري دارند و برخي مانند اشاعره بر شرع .اما روش
دستيابي به حقيقت در عرفان بهطور کامل متفاوت با کالم است .در سنت اول عرفاني تنها ابزار
دستيابي به معرفت کشف و شهود است .عارف بهواسطة اين ابزار با عالم غيب ارتباط برقرار ميکند
و از اسرار الهي باخبر ميشود:
عقل اندر حقشناسي کامل است

ليك کاملتر ز او جان و دل است

گر کـــمال عشـــق مـــــيبايد تو را

جز ز دل اين پرده ،نگشايد تو را
(عطار)414-415 :1354 ،

 .3موضوع علم کالم و عرفان
دانشمندان اسالمي براي هر علمي سه ويژگي در نظر گرفتهاند :موضوع ،مسائل و مبادي

(فارابي،

1408ق :ج .)307 :1در باب اينکه اهميت کداميك از اين ويژگيها بيشتر است و تمايز علوم به
کداميك بستگي دارد ،در بين دانشمندان اختالف نظر وجود دارد .ابنسينا موضوع علم را عامل
وحدت بخش مسائل هر دانش ميداند .وي معتقد است مباحث گوناگون تنها زماني به دانش
واحدي متعلقا ند که در موضوع مشترک باشند و صرفاً از عوارض ذاتي که عارض آن موضوع يا
اجزا و انواع آن ميشود ،بحث کنند (رک :ابنسينا1404 ،ق ،ج .)181 :3وي موضوع علم را معيار تمايز و
تقسيمبندي علوم ميداند و در منطق شفا تقسيمبندي مبسوطي از علوم بر حسب موضوع ارائه
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ميدهد (رک :ابنسينا1404 ،ق ،ج14 :1ـ  .)12بسياري از محققان وجه تمايز علوم را به موضوعات آن
مربوط ميدانند

(براي نمونه رک :تفتازاني1409 ،ق ،ج 167 :1و 177؛ فياض الهيجي ،بيتا ،ج 8 :1ـ 6؛ قيصري،

 .)5 :1381عالمه طباطبايي هم برخالف کساني که اهداف و مسائل و محموالت را وجه تمايز علوم
برميگردند و تا موضوع علمي مشخص نشود ،از محمول و مسائل و اهداف آن خبري نيست (به نقل

از دهباشي و ميرباقري فرد2 :1386 ،ـ .)1تهانوي اين تقسيمبندي را براي علوم مبتنيبر مسامحه ميداند .وي
معتقد است که مقصود اصلي از هر علم ،مسائل آن است و موضوع و مبادي از اجزاي آن محسوب
ميشود (رک :تهانوي1996 ،م ،ج.)7 :1

پرداختن به اين موضوع که وجه تمايز علوم به موضوعات آنها مربوط است يا مسائل و مبادي
آن در اينجا ضرورتي ندارد .با اندکي تسامح ميتوان تفاوت در موضوع را يکي از وجوه تمايز
علوم مختلف در نظر گرفت.
موضوع هر علم با ويژگيهاي ذاتي آن علم ارتباط دارد .در تعريف موضوع چنين گفتهاند:
«موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية»

(قيصري5 :1381 ،؛ فياض الهيجي ،بيتا ،ج5 :1؛

تهانوي1996 ،م ،ج .)7 :1موضوع علم گاهي واحد و گاه موضوعات متعددي است که در امري
مشترک اتحاد دارند .اين اتحاد ميتواند در جنس ،مناسبت ،غايت يا مبدأ واحد باشد (رک :ابنسينا،

1404ق ،ج .)157 :3شناخت موضوع يا موضوعات هر علم به شناخت بهتر آن علم ميانجامد .براي
روشن شدن وجوه تمايز کالم و عرفان و تشخيص مباحث اين دو حوزه از يکديگر آشنايي با
موضوعات کالم و عرفان ضروري است .در باب اينکه موضوع کالم و عرفان چيست مباحث
بسياري به صراحت يا اشاره در کتابهاي کالمي و عرفاني مطرح شده است .براي روشن شدن
بحث ،موضوعات هر علم و وجوه اشتراک و افتراق آن را بررسي ميکنيم.
 .1.3موضوع کالم
متکلمان در باب موضوع علم کالم ديدگاههاي متفاوتي دارند .اين ديدگاهها را ميتوان به دو دسته
کلي تقسيم کرد:
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الف .دسته اول کساني هستند که معتقدند علم کالم موضوع واحدي ندارد .دو ديدگاه مشهور در
اين زمينه وجود دارد .1 :ديدگاه نخست آن است که موضوع علم کالم اصول و عقايد اسالمي
است؛  .2ديدگاه دوم موضوع علم کالم را ذات خداوند و ذات ممکنات ميداند.
و به عبارت ديگر همان موضوعاتِ مسائل مختلف علم کالم است .ابنخلدون موضوع علم کالم را
عقايد ايماني ميداند (ابنخلدون ،بيتا .)363 :فياض الهيجي در ضمن تعريف علم کالم ،موضوع آن
را اوضاع شريعت يعني آرا و عقايد مسلم ديني بيان ميکند .وي در تعريف کالم از ديدگاه پيشينيان
ميگويد« :صناعتي باشد که قدرت بخشد بر محافظت از اوضاع شريعت»

(فياض الهيجي.)42 :1383 ،

ابوحيان توحيدي علم کالم را تأمل و تفکر در اصول دين ميداند (ابوحيان توحيدي1323 ،ق.)192 :

برخي محققان هم بهصراحت بيان کردهاند که علم کالم به يك موضوع خاص منحصر نيست
بلکه امور متعددي موضوع اين علم محسوب ميشود .در اين صورت جهت جامع الزم است.
خواجه نصيرالدين طوسي وحدت مسائل علم کالم را ذاتي و حقيقي و جامع آنها را انتساب
موضوعات متعدد به مبدأ واحد (خداي تعالي) ميداند (خواجه نصيرالدين طوسي .)293 :1361 ،در اين
صورت ،جامع امري خارج از موضوعات علم کالم نيست و همة آنها به موضوع واحدي که ذات
الهي است بازميگردد.
استاد مطهري مسائل علم کالم را اعتباري ميداند .وي علوم را به دو دسته تقسيم ميکند:
 .1علومي که مسائل آن وحدت ذاتي دارند؛  .2علومي که وحدت مسائل آن اعتباري است و
موضوعات متعد د و متباين دارند و البته يك غرض و هدف مشترک منشأ اين وحدت و اعتبار
است .از منظر وي علم کالم از دستة دوم است و وحدت مسائل کالمي ،وحدت ذاتي و نوعي
نيست بلکه وحدت اعتباري است؛ ازاينرو ضرورتى ندارد که در جستوجوى موضوع واحدى
براى علم کالم باشيم .امکان ندارد علومى که وحدت مسائل آنها وحدت ذاتى است از نظر مسائل
متداخل باشند؛ يعنى برخى مسائل ميان آنها مشترک باشد؛ اما علومى که وحدت آنها اعتبارى
است و يا يك علم که وحدت مسائلش اعتبارى است هيچ مانعى ندارد با علمى ديگر که وحدت
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مسائلش ذاتى است از نظر مسائل متداخل باشند .علت تداخل مسائل فلسفى و کالم و يا مسائل
روانشناسى و ک الم و يا مسائل اجتماعى و کالم همين امر است (مطهري ،1377 ،ج63 :3ـ .)62

 .2ديدگاه دوم :از شمسالدين محمد سمرقندي صاحب کتاب الصحائف في علم الکالم و نيز
ممکنات از آن جهت که به خداوند احتياج دارند و وجه مشترک ميان آن دو ،وجود است
(رک :فياض الهيجي ،بيتا ،ج .)9 :1در اين نظريه هم موضوع علم کالم متعدد فرض شده است.
ب .دستة دوم کساني هستند که موضوع علم کالم را واحد ميدانند .البته در باب اينکه موضوع اين
علم چيست در بين متکلمان اتفاق نظر وجود ندارد .مشهورترين ديدگاههايي که در اين زمينه وجود
دارد عبارتاند از:
 .1برخي متکلمان موضوع علم کالم را «موجود بما هو موجود» دانستهاند .اين گروه کالم را
علم به احوال موجودات بر نهج قوانين شرع ميدانند (رک :فياض الهيجي .)43 :1383 ،جرجاني،
ابوحامد غزالي را ازجملة اين گروه ميداند (جرجاني ،1373 ،ج .)47 :1البته غزالي پس از اينکه در پايان
عمر گرايشهاي عرفاني پيدا کرد ،در کتاب المنقد من الضالل درضمن بيان رسالت علم کالم
موضوع آن را عقايد ديني معرفي ميکند (غزالي1993 ،م .)27 :فياض الهيجي هم موضوع علم کالم را
همانند فلسفه اولي «موجود بما هو موجود» ميداند (فياض الهيجي ،بيتا ،ج .)11 :1وي معتقد است علت
اينکه پيشينيان موضوع علم کالم را موجود بما هو موجود گرفتهاند اين است که مباحث علم کالم
به آن برميگردد (فياض الهيجي ،بيتا ،ج8 :1ـ .)7عالمه حلي در کتاب نهاية المرام ،موضوع علم کالم
را «وجود مطلق» ميداند (عالمه حلي1419 ،ق ،ج.)12 :1

براساس اين ديدگاه موضوع علم کالم و فلسفه يکي ميشود .پيروان اين موضوع براي تمايز
قائل شدن ميان موضوع اين دو علم ،قيد «علي قانون االسالم» را به موضوع علم کالم افزودهاند .اين
گروه معتقدند هرچند کالم و فلسفه هر دو در باب موجود بما هو موجود بحث ميکنند اما مقصد و
شيوة بحث آن ها متفاوت است .مباحث علم کالم هماهنگ با شريعت و قواعد قطعي کتاب و سنت
و اجماع است و به مخالفت با آن يا تأويل و توجيه آن نميپردازد (رک :تفتازاني1409 ،ق ،ج.)177 :1
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 .2گروه ديگري از متکلمان موضوع علم کالم را «معلوم» دانستهاند .قاضي عضدالدين ايجي از
پيروان اين ديدگاه است .وي معتقد است موضوع علم کالم «معلوم» است ،از آن جهت که اثبات
عقايد ديني به آن تعلق ميگيرد (ايجي1325 ،ق ،ج .)42 :1تفتازاني هم در شرح المقاصد همين ديدگاه
 .3قاضي سراجالدين ارموي ،منطقدان و متکلم اشعري موضوع علم کالم را ذات خداوند
ميداند ،هنگامي که از عوارض ذاتي يعني صفات ثبوتي و سلبي در آن بحث ميشود و يا از افعال
خداوند در دنيا و آخرت سخن به ميان ميآيد .از منظر وي حدوث عالم ازجملة افعال خداوند در
دنيا و حشر ازجملة آن در آخرت است .احکامي نيز هست که مربوط به دنيا و آخرت است مانند
برانگيختن پيامبران و بحث از ثواب و عقاب در آخرت و اينکه اين دو بر خداوند واجب است يا
خير (تهانوي1996 ،م ،ج .)30 :1شيخ طوسي هم موضوع علم کالم را ذات خداوند متعال و صفاتش
معرفي ميکند و درحقيقت علم کالم را علم خداشناسي ميداند (شيخ طوسي ،1351 ،ج .)237 :2فاضل
مقداد ،متکلم بزرگ شيعه ،نيز موضوع علم کالم را وحدانيت خداوند متعال و صفات و افعالش
ميداند (فاضل مقداد.)3 :1365 ،

چنانکه از مجموع اين ديدگاهها آشکار ميشود ،در کتابهاي کالمي با تعابير مختلفي از
موضوع علم کالم ياد شده است :ذات خداوند و ذات ممکنات ،اصول دين ،موجود بما هو موجود،
معلوم ،ذات ،صفات و افعال خدا و  . ...متکلمان در تعيين موضوع علم کالم به مسائل علم کالم و
مباحثي که در اين علم مطرح ميشود نظر داشتهاند .بهطورکلي اختالف تعابير متکلمان را در اين
زمينه ميتوان به دو موضوع مربوط دانست:
 .1تفاوت در نحوة نگرش به موضوع واحد :متکلمان در باب موضوع علم کالم ديدگاه يکساني
ندارند .تفاوتهايي که در بين اين ديدگاهها مشاهده ميشود ،تفاوتهاي ماهوي و ذاتي نيست .به
تعبير ديگر اختالف متکلمان در اين زمينه به اختالف نگرش آنان مربوط ميشود .به عنوان مثال
پرداختن به اصول اعتقادي ازجملة مسائل اصلي علم کالم است و در بين اين اصول ،خداشناسي
مقدم بر ديگر اصول است .عموماً عرفا در تعيين موضوع اين علم بهطور مستقيم يا غيرمستقيم به
مهمترين مسئلة کالم يعني خداشناسي نظر داشتهاند .درواقع حق و خلق دو روي سکة توحيد هستند
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و اثبات توحيد از جهتي روي در خداوند دارد و از جهتي روي در موجودات .گروهي از متکلمان
در تبيين موضوع علم کالم به ذات و صفات حق اشاره کردهاند و گروهي به موجودات از آن
جهت که اثبات عقايد ديني و به طور خاص توحيد به آنان بستگي دارد .بنابراين هرچند درواقع
 .2سير تکاملي علم کالم :علم کالم درواقع براي دفاع از اصول اعتقادي مسلمانان شکل گرفت
اما در بين فرقههاي کالمي مختلف با مباحث گسترده و متعددي همراه شد .افزونبراين ،علم کالم
مانند هر علم ديگري سير تکاملي داشته و چهبسا در يك مقطع و مرحله ،چيزي موضوع بوده که در
مراحل بعدي جاي خود را به چيز ديگري داده است.
 .2 .3موضوع در سنت اول عرفاني
در متون عرفاني سنت اول بهصراحت از موضوع عرفان سخني در ميان نيست .براي تبيين اين مبحث
توجه به چند نکته ضروري مينمايد .1 :با گسترش دايرة مباحث نظري در سنت دوم و مطرح شدن
موضوعا ت جديدي در عرفان ،بحث از موضوع عرفان نيز در بين عرفا رايج شد .با توجه به اينکه
شمار زيادي از مسائل عرفان در سنت اول و دوم عرفاني مشترک است ،براي آشنايي با موضوع در
سنت اول ميتوان از مباحثي که در سنت دوم مطرح ميشود بهره برد .2 .در سنت اول عرفاني
مسائل گوناگوني بيان مي شود که توجه دقيق به اين مسائل و شناخت آن در تبيين موضوع عرفان
راهگشا خواهد بود.
قيصري ازجمله عرفاي سنت دوم عرفاني است که به تشريح موضوع و مسائل عرفان اسالمي
ميپردازد .قسمتي از مباحثي که وي در اين زمينه مطرح ميکند در تبيين موضوع سنت اول عرفاني
راهگشاست .وي در يکي از رسائل خود به نام «رسالة في التوحيد و النبوة و الوالية» ابتدا به تعريف
موضوع و مسائل هر علم و سپس به طرح بحث در باب موضوع عرفان ميپردازد .قيصري بين
موضوع و مسائل هر علم تفاوت قائل ميشود .از منظر او موضوع هر علم آن چيزي است که از
عوارض ذاتي آن علم بحث ميکند .بر اين اساس موضوع همان معروض است يعني آنچه عوارض
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ذاتي بر آن واقع ميشود و مسائل همان عوارض هستند (قيصري .)5 :1381 ،با اين وصف موضوع هر
علم ويژگي ذاتي آن علم محسوب ميشود و مسائل ،مباحثي است که بر موضوع عارض ميشود.
قيصري موضوع عرفان را ذات احديت و صفات ازلي و سرمدي خدا ميداند« :موضوع هذا
عرفان واحد است اما مسائل آن متعدد و متنوع است .اين مسائل عبارت است از :کيفيت صدور
کثرت از وحدت و کيفيت بازگشت کثرت به وحدت ،بيان مظاهر اسماي الهي و نعوت رباني ،بيان
کيفيت رجوع اهل اهلل به حق ،چگونگي سلوک و مجاهدات و رياضات آنان و تبيين نتايج اعمال و
اذکار در دنيا و آخرت (قيصري.)6 :1381 ،

قيصري -صرف نظر از تفاوتهاي سنت اول و دوم عرفاني  -موضوعي واحد براي عرفان در
نظر مي گيرد :ذات و صفات حق .اين موضوع بين سنت اول و دوم مشترک است .در هر دو سنت
عرفاني عارف در پي دستيابي به شناخت و معرفت برميآيد؛ البته تفسيري که از معرفت در دو سنت
عرفاني ارائه ميشود يکسان نيست .بنابراين ميتوان موضوع کلي عرفان را ذات احديت يا دستيابي
به معرفت ذات و صفات احديت دانست .قيصري مسائلي نيز براي عرفان در نظر ميگيرد .اين
مسائل را ميتوان به دو دسته کلي تقسيم کرد .1 :برخي از اين مسائل بهطور کامل به سنت دوم
عرفاني مربوط ميشود و مباحث منسجمي در باب آن در سنت اول عرفاني مطرح نشده است؛ اين
مسائل عبارت است از :کيفيت صدور کثرت از وحدت و بيان مظاهر اسماي الهي و نعوت رباني.
تبيين موضوع در سنت دوم عرفاني و تشريح مسائل آن مجالي ديگر ميطلبد .2 .برخي مباحثي که
قيصري از آن ياد ميکند ازجمله مسائلي است که بين سنت اول و دوم عرفاني مشترک است؛ مانند:
کيفيت رجوع اهل اهلل به حق و چگونگي سلوک و مجاهدات و رياضات آنان .درواقع ميتوان اين
مباحث را مهمترين مسائل سنت اول عرفاني برشمرد.
بنابراين بهطورکلي مي توان موضوع اصلي عرفان را در سنت اول ذات احديت و کيفيت رجوع
بنده به حق دانست .تمامي مسائلي نيز که در اين دوره مطرح ميشود به نوعي تحت تأثير اين
موضوع قرار دارد .تا پيش از قرن هفتم هجري تمامي کوشش سالك بر آن استوار است که با تکيه
بر انجام عبادات و مجاهدات و تزکية نفس به معرفت حقيقي دست يابد .تمامي معامالت سالك
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براي دستيابي به اين هدف انجام ميشود .البته در اين دوره تفاوتهايي در طريقة اهل معرفت
مشاهده ميشود .شخصي مانند شقيق بلخي بر توکل تکيه ميکند ،رابعه عدويه محبت را اساس کار
خود قرار ميدهد و فضيل بن عياض مشي عرفاني خود را بر محور رضا استوار ميسازد اما اين
معرفت را تغيير نداده است .در مشربهاي مختلف عرفاني سنت اول مسائل گوناگوني مطرح
ميشود .اين مسائل از ابتداييترين منازل سلوک مانند يقظه و انتباه تا عاليترين مراحل مانند فنا و
توحيد را دربر ميگيرد .البته تمامي اين مباحث بر موضوعي واحد استوار است :وصول به حق.
 .3.3موضوعات مشترک در کالم و عرفان
با توجه به مسائلي که در کالم و عرفان مطرح ميشود ،ميتوان گفت مرزهاي مشترک بسياري در
حوزة موضوع در اين ميان وجود دارد .بسياري از مباحث کالمي ازجمله بحث از توحيد و اقسام
آن ،معاد و  ...در عرفان نيز مطرح ميشود .اين موضوعات را ميتوان به دو دسته کلي تقسيم کرد:
 .1برخي موضوعات کالمي عيناً در کتابهاي عرفاني وارد شده است .بحث از توحيد کالمي
ازجملة اين مباحث است .عرفا اغلب در تعريف توحيد به جنبة کالمي آن نظر داشتهاند .براي مثال
سخني از جنيد در رساله قشيريه نقل شده که گوياي اين مطلب است:
جنيد را پرسيدند از توحيد ،گفت يکي دانستن حق را به حقيقت يگانگي که او يکي
است .از کس نزاد و کس از او نزاد .اضداد و انداد نفي کردن و تشبيه و تصوير و
چگونگي برو جايز نيست« .لَيسَ كَمِثله شَئٌ و هُوَ السَّميعُ البَصير» (شوري( )11 :قشيري،

.)514 :1385

تعريفي که جنيد از توحيد ارائه ميدهد منطبق با آراي کالمي او است .ميبدي نيز توحيد را
اثبات صفات حق تعالي و نفي تشبيه از وي ميداند« :التوحيدُ كلمةٌ بينَ هذينِ الحرفينِ :اثباتُ صفةٍ
من غيرِ تشبيه و نفي تشبيهٍ من غيرِ تعطيل» (ميبدي ،1371 ،ج .)9 :9البته تعامل کالم و عرفان محدود
به نقل آراي کالمي در متون عرفاني نيست.
 .2بسياري از مباحث کالمي زيربناي طرح مباحث عرفاني است .موضوعات کالمي و عرفاني
در متون عرفاني پيوند جدايي ناپذيري دارند و اساساً بين کالم و عرفان جدايي و تناقضي وجود
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ندارد .علم کالم به بررسي اصول اعتقادي ميپردازد و عرفان اسالمي نيز مبتنيبر شريعت و اصول
آن است .نزديکي عرفان و شريعت تا حدي است که برخي محققان عرفان را ازجملة علوم شرعي
دانستهاند .تهانوي در مقدمه کشاف اصطالحات الفنون از علوم شرعي ياد ميکند و علم سير و
که در آن احکام شرعي عملي يا اعتقادي و هرآنچه به آن تعلق دارد و حقيقت آن در شرع آمده
مطرح ميشود .وي از انواع علوم شرعي چنين ياد ميکند :کالم ،تفسير ،قرائت ،اسناد ،حديث،
اصول فقه ،فقه ،فرائض ،علم سلوک (تهانوي1996 ،م ،ج.)28 :1
مباحث کالمي در غالب کتابهاي عرفاني مقدم بر مباحث عرفاني است و اساساً طرح مباحث
عرفاني بدون توجه به مباحث کالمي امکانپذير نيست .به تعبير ديگر ميتوان علم کالم را مقدم بر
عرفان دانست .فياض الهيجي تصوف را سلوک باطن و علم کالم را از مقولة سلوک ظاهر
برميشمرد .وي معتقد است سير و سلوک باطني مسبوق است بر سلوک ظاه؛ ،بنابراين صوفي
نخست بايد يا حکيم باشد و يا متکلم و پيش از اثبات علم حکمت وکالم ادعاي تصوف چيزي جز
فريبکاري نيست (فياض الهيجي .)38 :1383 ،درواقع رابطة عارف با متکلم را ميتوان رابطة عموم و
خصوص مطلق دانست .يعني آراي هر عارفي مبتنيبر ديدگاههاي کالمي او است اما هر متکلمي به
طرح ديدگاههاي عرفاني نميپردازد.
بنابراين اصل و اساس عرفان شريعت است و پيوند جداييناپذيري بين کالم و عرفان وجود
دارد ،اما تفاوت اساسي ميان موضوعات کالم و عرفان مشاهده ميشود و آن اينکه وصول عبد به
حق در کالم مطرح نيست .قيصري بيان ميکند که موضوع و مسائل عرفان بر موضوع و مسائل
علوم ديگر برتري دارد و به همين جهت عرفان شريفترين علوم است« :فهذا العلم اشرف من جميع
العلوم و اعزها لشرف موضوعه و عزة مسائله» (قيصري .)5 :1381 ،از منظر وي حکمت ،کالم و
عرفان موضوع واحدي دارند اما در حکمت و کالم از کيفيت وصول عبد به رب و قرب الهي
سخني در ميان نيست و مقصد نهايي بنده از تحصيل علوم و انجام عبادات رسيدن به اين درجه
است .درواقع آنچه حکيم و متکلم بهواسطة علم يا اوهام خود در باب خدا بيان ميکنند ،چيزي جز
تفکر محدود آنها نيست و از حقيقت ازلي حق تعالي به دور است (قيصري.)5 :1381 ،
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 .4زبان و دايرة واژگان در کالم و عرفان
زبان ازجمله مسائلي است که در دنياي کنوني ذهن بسياري از پژوهشگران را بهخود مشغول ساخته
است .هر علمي براي بيان و انتقال مفاهيم خود زباني خاص دارد .پژوهشهاي بسياري در باب زبان
عرفاني نيز ازجمله موضوعاتي است که مورد توجه فراوان عرفانپژوهان واقع شده است .پيدايش
تصوف و عرفان و ورود تجربهها و آموزههاي عرفاني به حوزة زبان منجر به شکلگيري زبان
خاصي به نام زبان عرفاني شد .عارف در جريان سير و سلوک خود به حقايقي دست مييابد و گاه
در پي آن برميآيد که اين تجربه ها و حقايق را در قالب الفاظ بريزد و به زبان درآورد .بنابراين:
«زبان عرفاني زباني است که ميکوشد به ياري الفاظ ،تجربيات ،انديشههاي اصيل و آموزههاي
عرفاني را بازآفريني کند» (آقاحسيني و ديگران .)66 :1385 ،به نظر ميرسد يکي از راههاي شناخت
تجربة ديني يا عرفاني از رهگذر توجه دقيق و موشکافانه به زبان آن ميسر است .اين بررسيها از
چنان اهميتي برخوردار است که به اعتقاد برخي صاحبنظران ميتوان براساس آن دانشي به نام
سبكشناسي عرفاني بنا نهاد (رک :شفيعي کدکني.)16 :1380 ،

زبان عرفاني در طول تاريخ عرفان اسالمي تحوالت بسياري را پشت سر گذاشته و متناسب با
شرايط هر دوره ويژگيهاي تازهاي پيدا کرده است .زبان عرفا در سنت اول و دوم عرفاني نيز
ويژگي هاي متفاوتي دارد .زباني که براي بيان و شرح تعاليم و مواجيد عرفاني در سنت اول به کار
ميرفت ،زباني پيچيده و چندوجهي بود .در سنت دوم عرفاني عالوهبر اين زبان ،زبان ديگري شکل
گرفت که ويژگيهاي تازهاي داشت .در اين دوره اوالً دايرة واژگاني جديدي به وجود آمد که
مجموعة اصط الحات ،مفاهيم و تعابير عرفان اسالمي را وسعت و غناي بيشتري بخشيد؛ ثانياً
اصطالحات برخالف اصطالحات زبان سنت اول مفاهيم و تعاريفي ثابت و معلوم داشتند

(رک:

ميرباقريفرد .)83 :1391 ،بررسي دقيق تفاوتهاي زبان دو سنت عرفاني و تحوالتي که زبان عرفان در
طول تاريخ خود پشت سر گذاشته ،نيازمند تحقيقات مستقل ديگري است.
زبان آثار کالمي تفاوت هاي اساسي با زبان عرفاني دارد .تفاوت اول اين است که غالب
آموزه هاي کالمي تعاريف و مفاهيم ثابت و مشخصي دارند اما در سنت اول عرفاني آموزههاي
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زباني مفهوم ثابتي در بين تمام عرفا ندارند؛ دوم اينکه دايرة واژگاني بهکار رفته در آثار کالمي
محدودتر از متون عرفاني است .کالم تمامي عرفا در هنگام بيان تجربهها و آموزههاي عرفاني مانند
هم نيست .هر عارف براي بيان و انتقال اين مفاهيم از زباني خاص بهره ميگيرد و درنتيجه دايرة
واژگاني بهکار رفته در آثار کالمي محدود به واژگاني خاص است که در غالب متون کالمي تکرار
ميشود .بنابراين تفاوتهاي اساسي بين زبان و دايرة واژگاني بهکار رفته در متون عرفاني و کالمي
وجود دارد .بيتوجهي به اين مشخصههاي زباني سبب شده است که در بسياري از تحقيقات و
پژوهش هاي عرفاني مباحث اين دو حوزه درهم بياميزد و در نتيجه گاه برداشتهاي نادرستي از
برخي متون عرفاني ارائه شده و يا با استناد به مباحث عرفاني در باب مذاهب کالمي افراد اظهار نظر
شده است.
زبان عارف و متکلم در هنگام طرح مباحث عرفاني و کالمي متفاوت و متمايز از يکديگر
است ،اما تشخيص اين تفاوتها در متون عرفاني با دشواريهايي روبهرو است .تمايز زبان در برخي
موضوعات آشکار و واضح است؛ اما موضوعاتي در کالم و عرفان وجود دارد که داراي مرز بسيار
ظريف و حساسي است و براي تشخيص مرز دقيق اين دسته از موضوعات ،توجه به حوزه واژگاني
بهکار رفته در کالم عرفا و متکلمان ضروري است .ازجملة اين مباحث ميتوان به مبحث توحيد
افعالي و فنا اشاره کرد .توحيد افعالي يك بحث کالمي و فنا يکي از مباحث مهم عرفاني است .بين
اين دو بحث تفاوت هاي ماهوي و اساسي وجود دارد .توحيد افعالي در بين فرقههاي کالمي
مختلف به صورتهاي مختلفي تفسير شده است .تفسيري که متکلمان از توحيد افعالي دارند،
نشاندهندة گرايش آن ها به بحث جبر يا اختيار است .بحث جبر و اختيار در متون ادب فارسي هم
بازتاب فراواني دارد .با توجه به اين بحث ميتوان به مذهب کالمي شعرا و نويسندگان پي برد .اما
نکتة قابل توجه در اين زمينه آن است که در بسياري از موارد مباحث مربوط به جبر و اختيار با
بحث فنا درهم آميخته است .شناخت تفاوتهاي اين دو حوزه از يکديگر در تحقيقات عرفاني
ضروري است .با اندکي دقت و تأمل مشخص ميشود که دايرة واژگان در کالم و عرفان در اين
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زمينه متفاوت است .بنابراين توجه به تفاوت زبان آثار کالمي و عرفاني و دايرة واژگاني بهکار رفته
در آن در شناخت تفاوتهاي کالم و عرفان راهگشاست.

نتيجه:
سنت اول به خوبي نمايانگر اين تعامل است .مباحث کالمي ازجمله موضوعاتي است که در غالب
اين متون بيان شده است .با توجه به اينکه مباحث کالمي و عرفاني در متون سنت اول عرفاني در
کنار هم مطرح مي شود و مرز مشخصي براي تشخيص مباحث اين دو حوزه در متون عرفاني وجود
ندارد ،توجه به تفاوتهاي کالم و عرفان و تمييز مباحث آنها از يکديگر در تحقيقات عرفاني
ضروري است .براي شناخت و تشخيص اين تفاوتها چند محور اصلي وجود دارد .1 :هدف و
غايتي که متکلم و عارف در پي دستيابي به آن هستند؛  .2روش دستيابي به هدف؛  .3موضوع کالم
و عرفان؛  .4زبان آثار کالمي و عرفاني و دايرة واژگاني بهکار رفته در آن.
کالم و عرفان هر دو در پي دستيابي به هدف و غايتي يکسان يعني معرفت برميآيند ،اما تعبير و
تفسير متکلمان از معرفت با عرفا تفاوتي اساسي دارد .در روش و شيوة حصول معرفت نيز
تفاوتهايي در اين دو حوزه مشاهده ميشود .عارف با استفاده از ابزار کشف و شهود در پي
دستيابي به حقيقت برميآيد و متکلم با استفاده از ابزار عقل و شرع به اين هدف نائل ميشود .با
توجه به تفاوت هايي که در هدف و روش دستيابي به آن در بين عرفا و متکلمان وجود دارد،
موضوع کالم و عرفان نيز متفاوت است .با بررسي موضوعات کالمي و عرفاني مشخص شد که
مرزهاي مشترک بسياري در اين ميان وجود دارد و البته بسياري از مباحث کالمي زيربناي طرح
مباحث عرفاني محسوب ميشود.
توجه به زبان آثار کالمي و عرفاني و تفاوتهاي آن نيز ميتواند در تمييز مباحث اين دو حوزه
راه گشا باشد .زبان عارف و متکلم در هنگام طرح مباحث عرفاني و کالمي متفاوت و متمايز از
يکديگر است .غالب آموزههاي کالمي تعاريف و مفاهيم ثابت و مشخصي دارند ،اما در سنت اول
عرفاني آموزههاي زباني مفهوم ثابتي در بين تمام عرفا ندارند .برايناساس دايرة واژگاني بهکار رفته
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در متون عرفاني به مراتب گستردهتر از دايرة واژگاني متون کالمي است .با وجود اينکه تفاوتهايي
ساختاري بين زبان آثار کالمي و عرفاني وجود دارد اما گاه شناخت اين تفاوتها با دشواريهايي
روبه رو است .تمايز زبان در برخي موضوعات آشکار و واضح است؛ اما موضوعاتي در کالم و
از موضوعات ،توجه به حوزة واژگاني بهکار رفته در کالم عرفا و متکلمان ضروري است.

پينوشت:
در سده هفتم هجري تحولي بنيادي و عميق در عرفان اسالمي پديد آمد .براثر اين تحول مباني

.1

عرفاني دستخوش تغيير و دگرگوني شد ،چندانکه سنت تازهاي در عرفان اسالمي شکل گرفت.
براساس تحولي که در قرن هفتم هجري رخ داد ،عرفان اسالمي را ميتوان به سنت اول و دوم
عرفاني تقسيم کرد .بنابراين ،سنت اول عرفاني به مجموعه فکري و عملي کليه مشربهاي عرفان
اسالمي تا سدة هفتم هجري اطالق ميشود که اگرچه در فروع تفاوتهايي با يکديگر دارند ،در
اصول مشترک هستند (رک :ميرباقريفرد.)83-73 :1391 ،

کتابنامه:


آقاحسيني ،حسين ،سيدعلياصغر ميرباقريفرد و مريم محمودي« ،)1385( .بررسي و تحليل
ويژگيهاي زبان عرفاني» ،مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان ،دوره دوم ،ش
 42و .65 -86 ،43




ابن خلدون( .بيتا) ،مقدمه ،بيروت ،دارالکتب العلميه.
ابنسينا ،حسينبنعبداهلل1404( .ق) ،الشفاء ،مقدمه ابراهيم مدکور ،قم :کتابخانه آيتاهلل مرعشي
نجفي.



ابوحيان توحيدي1323( .ق) ،ثمرات العلوم ،مصر :مطبعة الشرقيه.



ابوطالب مکي1424( .ق) ،علم القلوب ،تصحيح عبدالقادر احمد عطا ،بيروت :دارالکتب العلميه.



ابونعيم اصفهاني ،احمدبنعبداهلل1357( .ق) ،حلية األولياء ،قاهره :دار أم القراء.




ايجي ،عضدالدين1325( .ق) ،المواقف ،شرح مير سيد شريف ،قم :شريف رضي.
تفتازاني ،سعدالدين1409( .ق) ،شرح المقاصد ،قم :شريف رضي.
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تهانوي ،محمدعلي1996( .م) ،موسوعه کشاف اصطالحات الفنون و العلوم ، ،بيروت :مكتبة لبنان
ناشرون.




جرجاني ،عليبنمحمد ،)1370( .التعريفات ،چاپ چهارم ،تهران :ناصرخسرو.
رضي.



خواجه نصيرالدين طوسي ،محمد بنحسن ،)1361( .اساس االقتباس ،تصحيح مدرس رضوي،
چاپ سوم ،تهران :دانشگاه تهران.



دهباشي ،مهدي ،سيدعلياصغر ميرباقري فرد ،)1386( .تاريخ تصوف ( ،)1چاپ دوم ،تهران:
سمت.



سبزوراي ،مالهادي ،)1383( .دروس شرح منظومه ،شرح يحيي انصاري شيرازي ،قم :بوستان
کتاب.



شفيعيکدکني ،محمدرضا« ،)1380( .از عرفان بايزيد تا فرماليسم روس» ،فصلنامه هستي ،سال
دوم ،شماره .12 -28 ،3



شيخ طوسي ،ابوجعفر ،)1351( .شرح العبارات المصطلحه ،تحقيق محمدتقي دانشپژوه ،مشهد:
الذکري االلفيه للشيخ المفيد.



عزالدينمحمود کاشاني ،)1386( .مصباح الهداية و مفتاح الکفاية ،تصحيح و مقدمه جاللالدين
همايي ،چاپ هفتم ،تهران :هما.



عطار نيشابوري ،فريدالدين ،)1354( .مصيبتنامه ،تهران :مرکزي.



عالمهحلي ،حسن بنيوسف1419( .ق) .نهاية المرام في علم الکالم ،تحقيق فاضل عرفان ،قم:
(ع)

موسسه امام صادق .



غزالي ،ابوحامد محمد ،)1360( .شك و شناخت ،ترجمه صادق آيينهوند ،تهران :اميرکبير.
ـــــــــــــــــــــ ،)1383( ..کيمياي سعادت ،به کوشش حسين خديوجم ،تهران :انتشارات علمي
و فرهنگي.



ـــــــــــــــــــــ1993( .م) ،المنقذ من الضالل ،بيروت :مكتبة الهالل.



فارابي ،ابونصر1408( .ق) ،المنطقيات ،به کوشش محمدتقي دانشپژوه ،قم :کتابخانه مرعشي
نجفي.
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فاضل مقداد ،جمالالدين ،)1365( .النافع يوم الحشر في شرح باب الحادي عشر ،تحقيق مهدي
محقق ،تهران :مؤسسه مطالعات اسالمي دانشگاه مك گيل.



فياض الهيجي ،عبدالرزاقبنعلي( .بيتا) ،شوارق اإللهام في شرح تجريد الکالم ،اصفهان:



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ،)1383( ..گوهر مراد ،مقدمه زينالعابدين قرباني الهيجي،
تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.





قرآن کريم
قشيري ،ابوالقاسم ،)1385( .رساله قشيريه ،ترجمه ابوعلي حسن بن احمد عثماني ،تصحيح
بديعالزمان فروزانفر ،تهران :انتشارات علمي و فرهنگي.
قيصري ،داود ،)1381( .رسائل قيصري ،تصحيح جاللالدين آشتياني ،تهران :مؤسسه پژوهشي
حکمت و فلسفه ايران.



مطهري ،مرتضي ،)1377( .مجموعه آثار شهيد مطهري ،تهران :صدرا.



ميبدي ،ابوالفضل رشيدالدين ،)1371( .کشف األسرار و عدّة األبرار ،تصحيح علياصغر حکمت،
چاپ پنجم ،تهران :اميرکبير.



ميرباقري فرد ،سيد علياصغر« ،)1391( .عرفان عملي و نظري يا سنّت اول و دوم عرفاني؟ ( تأملي
در مباني تصوف و عرفان اسالمي)» ،پژوهشهاي ادب عرفاني (گوهرگويا) ،سال ششم ،ش،2
.65 -88
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مهدوي.

