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 چکیده
آن دربـار    یعنی انسان کامل است و ،توحید و موحد ۀلأمسعرفان اسالمی دو  ۀمای جان
ارزشـمند  مرـر     ارکان عرفان اسالمی، مباحث عمیق وترین  عنوان یکی از اساسی به

ـ علـم اسـت.    ۀلأمسها  بارز انسان کامل  خصهکی از مشی شده است. حاضـر نیـز    ۀمقال
نـزد   ،علـم انسـان کامـل    ماهیـت و مختصـا   له است که ئاین مس پژوهش دردرصدد 

: سـیدحیدر آملـی   دسـت آمـد   این نتـای  بـه   این پژوهشدر  چیست؟ آملیسیدحیدر 
شـریعت،   گانۀ معرفت شهود  و با استمداد از سه نسته با برقرار  پیوند میان علم وتوا

جامعیـت، اصـالت و    ،الیقـین  و حق الیقین عین، الیقین علم گانۀ و سه طریقت و حقیقت
در  انسـان کامـل   . بنابراین، ماهیت علمخوبی تبیین نماید هبرتر  علم انسان کامل را ب

لـدنی، اریـی،    جامعیـت، سـریان، یقـین حقـانی،     ست و، از سنخ کشف اسیدحیدرنظر 
طر  وحـد    ۀیهمچنین، سیدحیدر بر پامختصا  آن است.  موهبتی و اصالی بودن از
سان کامل در اتحاد و سریان، به تبیین علم ان گیر  از دو مؤلفۀ شخصی وجود و با بهره

در، پیـامبر  افزون برآن، در تفکر شـیعی سـیدحی  دو قوس صعود و نزول پرداخته است. 
 از مصادیق اتم انسان کامل هستند. ،(ع)معصوم  نو اماما (ص)اکرم 

 .لدنیعرفان، علم  سیدحیدر آملی،سریان،  الیقین، حق ،انسان کامل :ها واژهکلید 
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 مقدمه

جـالل حـق را در خـود     جمـال و  اسـما   که جمیع شود مینسان کامل بر انسانی اطالق ا
 آینـۀ  نین انسانی تجلی تام حضر  حق وی است. چمظهر جمیع شئون اله تجلی داده و

الهـی    اولیـا  و انبیـا انسانیت یعنـی   ۀمرتبباالترین  اشیا است. این جایگاه بر ۀهمشهود 
جـامع مقـام نبـو ، رسـالت و      عنـوان  بـه پیامبر اکرم )ص(  ،در این میاناختصاص دارد. 

به ایـن   اولیاترین فرد از  نزدیک او هستند و ۀوری انبیا ۀوالیت باالترین جایگاه را دارد. هم
علم و آگـاهی او بـه    ،ها  انسان کامل ترین ویژگی باشد. از محور  میامیرالمؤمنین مقام 

مشـرق حقـایق الهـی     ،باشـد  العلـیم مـی   انسانی که مظهر اسم اسرار عالم است. حقایق و
نسان کامل کـه  ا زیرا؛ باشد خالفت او می دو مقام والیت و ۀنتیجخواهد بود و این جایگاه 

تواند جانشین حق در میان  مییابد؛  در تمام مراتب عالم حضور می شده،وجودش حقانی 
  نماینـد  عنـوان  بـه آملـی   در تدبیر امـور عـالم باشـد. سـیدحیدر     ،خداوند ۀخلیفخلق و 
)ع(  مند  از تعالیم اهل بیت ، با بهرهعربی ابناز شاگردان مکتب  عرفان شیعی و ۀبرجست

پـردازد. و  عقایـد    شیعه، به تبیین مبانی عرفـانی مـی   تعالیم وعربی  افکار ابن با تلفیق و
ائمـۀ  را از  خـود  اصـول دو  داند و معتقـد اسـت هـر    عرفان واقعی یک چیز می شیعه را با
کنـد.   . و  مفهوم انسان کامل را با تحلیل عرفانی شیعی توصیف میاند گرفته ،معصومین

حقیقـت بـه کمـال     و که در علـوم شـریعت، طریقـت   ی است از نظر و  انسان کامل کس
او کـه از آن بـه   تـرین مظهـر    مـل جـز در کا تعـالی   حقمعتقد است ظهور  ورسیده باشد 

 ،. در ایـن مقالـه بـرآنیم   شـود  متحقق نمی ،شود امام تعبیر می رسول، ولی و ،نبی ،خلیفه
اال  زیـر  ؤبه سـ  مورد بررسی قرار داده و سیدحیدرویژگی علم انسان کامل را از دیدگاه 

انسـان   ؟چیسـت  سـیدحیدر ز دیـدگاه  ماهیت و مختصا  علم انسان کامل ا پاسخ دهیم.
و چـه تبیینـی از اصـالت     سـیدحیدر یابـد؟   پایان الهی دست مـی  ونه به علم بیکامل چگ

 کند؟ جامعیت علم انسان کامل عرضه می

 علمچیستی 

-175ص ،3] .ه علـم اسـت  هر چیز  بحیا   ها و حیا  قلب آملی سیدحیدراز دیدگاه 
وجـدانی و   چون علم نزد برخی بـدیهی و  ؛داند یعلم را بسیار مشکل متعریف   و .[176
مرلـق   .را تحصیل کرد توان، باید آنانداز  به  کسبی یا ضرور  است که ،برخی دیگر نزد
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 علم مرلق علم چیز  است که هم شامل. تعریف ندارد یک از این دو دسته نزد هیچ علم
تـوانیم بـه هـیچ صـور  از چنـین       پس نمی ؛الوجود است تعالی و هم شامل ممکن واجب
علـم   ازلی اسـت و  حقیقیِ ذاتیِ علم فعلیِ ،تعالی زیرا علم واجب ی تعریف ارائه دهیم؛علم

ماهیـت ایـن دو علـم بـاهم      .[472ص ،4] کسبی اسـت و مجاز   عارضیِ ، انفعالیِممکن
از  سـیدحیدر . این دو علـم ارائـه داد   ف مشترکی ازتوان تعری نمی ،بنابراین .متفاو  است
علم را مبنا  حصول صور  معلوم در نفس یا حصـول صـور  معقـول در     ،زبان فالسفه

زیـرا بـه اعتقـاد     کنـد؛  فایده تلقی مـی  یف علم را بیاو این تعر .کند نفس عاقل تعریف می
هرگـز بـه    ،سـت ها آنکـه همـان صـور      ها آنحقیقت اشیا و کنه ذا   ،فالسفه و حکما

ین یـدگاه متکلمـان چنـ   د و  همچنین علم را از .[472ص، 4] آید شناخت انسان درنمی
و  این تعریـف را صـحی    محض است یا صفت ذا  اضافه.  ۀضافعلم یا اکند:  تعریف می
ن فالسفه تعاریف علم از زبا بیانپس از  سیدحیدر داند. ها می علم را اعم از این ندانسته و

تعریـف  » :گویـد  مـی  وتعریف علـم پذیرفتـه    در هل عرفان رانظر ا، ها آننقد و متکلمانو 
آنچه که از جانـب خـدا    مفید در این باب این است که علم در نظر ایشان عبار  است از

کشـف   یا به طریق کشف و الهام است و که یا به طریق وحی و شود کشف می ها آنبرا  
 از زیرا علم از نظر اهل هللا ؛معلوم و مرلوباز صور  عبار  است از برداشتن حجاب  نیز

 ،سـیدحیدر از نظـر   .[472ص ،4]« رسمی ذوقیا  است نه علوم کسبی سنخ وجدانیا  و
دو  معرفت اخص از علم است کـه البتـه اطـالق لفـم علـم بـر هـر        و ،علم اعم از معرفت

نسبت بـه   وانفعالی  تمیز  و ،علم نسبت به ماکشف احاطیطورکلی   لذا به .صحی  است
 و  علـم مـا و   ،بنابراین. [476ص ،4]فعلی است  ذاتی و حقیقی، ،، کشف تامتعالی واجب
کشـف در   یکـدیگر متفـاو  اسـت و    با ها آنرا همان کشف دانسته که ماهیت تعالی  حق

 بتـوان جـز  محال است  گوید، میو   .اخص استعمال شده است نا  اعم واینجا به دو مع
؛ ممکن نیز چنـین اسـت   در تعالی معرفت پیدا کرد و واجب مشاهده به از طریق کشف و

 معـار  بـه صـور  کشـف و     علوم و ۀپس هم تعالی نیست. حق زیرا حقیقت ممکن جز 
 علوم وهمۀ پس  .مشاهده همان علم حضور  است کشف و. [475ص ،4] مشاهده است
ر نظـ  ،هـا  متفـاو    تعریـف  قـل ن پس از سیدحیدرصور  علم حضور  است.  معار  به
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کشـف بـه طریـق وحـی، الهـام و      علم عبار  است از  :اردد چنین بیان می ،نهایی خود را
 .[477ص ،4]کشف و کشف عبار  است از رفع حجاب از چهرة معلوم 

 جامعیت علمی انسان کامل

تـرین   حقـایق و کامـل   نسان، مشتمل بـر همـۀ  ، اعربی ابندر نظام وحد  شخصی وجود 
انسان کامـل از یـک سـو     ،با این توضی . [163، ص1ج، 8]حقیقت در نظام هستی است 

مشـتمل   ،نحو بساطت و احدیت در خود دارد و از سویی حقایق خلقی و عالم کثر  را به
آملی نیـز براسـاس    سیدحیدر .[487، ص2همان، ج]وحد  است  عالمبر حقایق الهی و 

 گوید. می ز جامعیت علمی انسان کامل سخنا ،عربی ابنآموزة جامعیت انسان کاملِ 
اعلی بر عقل اول یـا    ، تمامی علوم و حقایق در ابتدا از حضر  ربسیدحیدراز منظر 

شـود و   طور اجمـال نـازل مـی    هب ،به رحمن مسمی حقیقی اعلی یا انسان  الکتاب یا قلم ام
کنـد و   طور تفصیل تنزل پیـدا مـی   هب ،سپس از عقل بر نفس کلی و مسمی به اسم رحیم

  .[568ص ،6]رسد  طور اجمال و تفصیل به سایر موجودا  می هب ،پس از این دو
بر جمیع حقایق و صـور عـالم بـه طریـق اجمـال خـود        اش احاطه واسرۀ بهعقل اول 

 ۀواسـر  بـه شـود و نفـس کلـی نیـز      شـناخته مـی   عالمی کلی است که اسم رحمن با آن
سم رحیم از خود عالم کلی دیگر  است که ا ،طور تفصیل بر جمیع جزئیا  به اش احاطه

 طـور  بـه  اجمـال و در مقـام قلـب    طور بهمقام رو   . انسان کامل نیز درشود آن معلوم می
 عقل ازا  بها  از آن عالم است که روحش  زیرا و  نمونهست؛ ها آنتفصیل جامع جمیع 

و  عالمی کلی اسـت کـه مظهـر اسـم هللا اسـت و       .نفس کلی است ازا  بهقلبش اول و 
 ،زیرا هللا جامع جمیع اسما است. به عبار  دیگـر  شود؛ هللا حاصل میاو معرفت وسیلۀ  هب

تعالی و اشاره به رحمت عـام خـدا بـه ماسـو  هللا دارد و      رحمن اسم خاص برا  خدا 
و هم بر غیر او صـادق  تعالی  حقاسم رحیم اسمی عامی است با معنا  خاص؛ زیرا هم بر 

کنـد.   ا را، بـه غیـر خـود عرـا مـی     در نهایت یـواب و جـز   .است و معنا  آن خاص است
همچنین رحمان اسمی است که به یکایک موجودا  بـر حسـب اقتضـا  حکمـت و بـه      

  کننـد  کنـد و رحـیم افاضـه    کمـال مـی   وجود وافاضۀ ر وجه بدایت ب ،ها آنمقدار قابلیت 
بر حسب نهایت است. اسم هللا جامع هر دو و سایر  ،نوع انسان کمال معنو  مخصوص به

انسان کامل که مظهر اسـم هللا   ،آنان قرار دارد. بنابراین ذیلماالتی است که در اسما و ک
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 مـن نقرـۀ  » :حضـر  علـی )ع( فرمودنـد    ،همین دلیل به کماال  است. ۀهمجامع  است،
زیرا بسم هللا الرحمن الرحیم مشتمل بـر جمیـع    ؛«بسم هللا الرحمن الرحیم هستم "با "

تمـام   .در جمیع کتب الهیه گرد آمـده اسـت   است که کونیه و تمام فضایلی ،مراتب الهیه
فاتحـه    سـور در قرآن وجود دارد و جمیع فضایل قرآن منحصر در  ،فضایل کتب پیشین

ـ  و آن حضر  بـه در بسم هللا الرحمن الرحیم است  فاتحه  سورفضایل  ۀکلیاست و   ۀمثاب
پیامبر اکـرم )ص(  زیرا باشد؛  می ،نسبت به تعیّن اول که نور حقیقت محمد  است هنقر

نقره تعیّن نـدارد.   بدون« با »طور که  همان ،«با »زیر  ۀاست و علی )ع( نقر« با »همچون 
همین جهـت حضـر     مگر با والیت حضر  علی )ع(. به ،شود پیامبر )ص( نیز کامل نمی

علم حقیقی همچون نقره است و حصول علم حقیقی موقـو  بـر    :علی )ع( فرموده است
، 6] ی مظــــاهر و مراتـب آن اسـت   نقره و کیفیت ظهــــور آن و چگونگاطالع از این 

 ،بعـد  ۀمرتبـ و در تعـالی   حق ،اول ۀمرتبمعلم علوم حقیقی در  ،بنابراین .[564- 561ص
 باشد. انسان کامل است که جامع تمام معار  و حقایق الهی می

 انسان کامل علم غیراکتسابیِ

را از سـنخ علـم وهبـی    کتاب آسـمانی  بی، نبو  و با تقسیم علم به کسبی و وه عربی ابن
نسـان  علـم ا تفکیک یادشـده،   امتدادنیز در  سیدحیدر .[254، ص1، ج8]کند  معرفی می
بـه دو   منشأ علم نظررا از  او علوم با این توضی  که کند. علمی وهبی مرر  میکامل را، 

 کند:   قسم کسبی و وهبی تقسیم می

 علوم رسمی اکتسابی (الف

تدری  رن  فـراوان و در مـد  طـوالنی حاصـل      انسانی و به که با تحصیل و تعلیمِ علومی
شود. مقصود از کسب، اخذ کردن از مخلوقی مانند خـویش اسـت کـه بـا اسـتفاده از       می

دریافـت از   وخذ اشود. اما  ترتیب مقدما  قیاسی و نتای  فکر  حاصل می روش عقلی و
 ،شود؛ زیرا در غیر این صـور   ارث نامیده می ،شودخداوند متعال به هر صور  که میسر 

ا علـم خـود ر   هـا  آن چـون رسوالن و فرشتگان همگی کسبی باشد؛  ،انبیاالزم است علوم 
 کنند. بنابراین علومی که به طریق وحی، الهـام و  دریافت میتعالی  حقاز طور مستقیم  به
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دریافـت شـده باشـد،    تلقین و فرشتگان به طریق القا و  انبیاکشف از خداوند متعال یا از 
 .[472، ص6]شود و ریاضت و مجاهد  در آن هیچ دخالتی ندارد  کسبی شمرده نمی

 علوم ارثی الهی )وهبی(   (ب

تدریجی یا غیر تدریجی، همراه با راحتـی و آرامـش و در    طور بهعلومی که با تعلیم ربانی 
کـه  اسـت   ذوقـی  لماین علم همان ع ،اقعدر و .[472، ص6]شود  مدتی اندک حاصل می

هستی به این صور  که انسان هر اسم حاکم در  ،مراد از آن دارا شدن است نه دانا بودن
اسـت،  تعـالی   حقنور  ۀافاضعلم لدنی  .[444ص، 13] را لمس کند  را بیابد و بچشد و آن

 ،حکمـت  فضل، ۀافاضشود و  جبرو  برا  انسان کشف می آن عالم ملکو  و ۀوسیل هکه ب
 ،معرفـت و علـم   ،فیض الهی ،است. این نورانیتتعالی  حقحقایق از طر   وم وعل ،معار 

علم لدنی برا  اهل  ،معتقد است سیدحیدر .[21ص ،5]شود  الهی نامیده می علم اریی و
از آن خبـر  تعـالی   حـق است که برا  خضر )ع( حاصل شده  نکهنبو  و والیت است. چنا

پیامبر زبـانش را در  »فرمودند:  حضر  علی )ع( و (65کهف/ )« علمناه من لدنا علما» داد:
پس برا  قلبم هزار باب از علم گشوده شد و از هر بابی هزار باب گشوده  ،دهانم گذاشت

بـه مجـرد تعلـیم انسـانی      ،علم رااین مرتبه از  ،به اعتقاد و  .[126ص ،40ج، 22] «شد
 [.451، ص6] شود کن مین مقام به قو  علم لدنی متمدر ایبلکه انسان  ؛توان یافت نمی
مرلوب بالذا  هستند و در سرشت انسان به ودیعـت   ،لوم حقیقیع، سیدحیدرنظر  به

اسـره از  بـدون و  ،گاهی اوقـا  این علوم  [.516ص ،6] در دل او جا  دارند نهاده شده و
گـاهی   «و علمناهُ من لَدُنا علماً»فرماید:  میخداوند آنجا که  شود، طر  خداوند حاصل می

ربک االکرم الـذ   اقرا و »فرماید:  که می شود، عقل کلی یا نفس کلی حاصل می ۀواسر به
اعلـی   مذکور عقل اول است و گاهی عقل اول را قلـم  ۀآیکه مقصود از قلم در  «علَّم بالقلم

که مقصود از آن نفس کلی اسـت.  « ن والقلم و ما یسررون»فرماید:  آنجا که مینامند.  یم
رفـان و  همین دلیـل علـوم اهـل ع    به اند؛ قی و انسان کبیر نیز نامیدهم حقیعقل اول را آد

 هـا  آنرا  آدم حقیقی ب ها آنچون از طر  پدر معنو   ؛نامند تصو  را علوم اریی نیز می
  [.492-491ص ،4]به ارث رسیده است 

الکتـاب و   ام صـور  مجمـل در عقـل اول یـا     حقـایق بـه   جمیع علـوم و  ،توضی  آنکه
 ،شـود  کتـاب مبـین نامیـده مـی     ود دارد و در نفس کلی که لو  محفـو  و وجاعلی،  قلم
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لـق بـه   عقلب انسـان ت  اگر رو  و ،معتقد است سیدحیدر صور  تفصیلی مسرور است. به
بدون هیچ مانعی  )ع( اولیا و انبیاهمانند رو  تواند  یم ،احوال دنیو  نداشته باشد بدن و

رو  بـه امـور    زیرا تعلق قلـب و  آگاه شود؛ ،استکتاب مبین  الکتاب و امبر تمام آنچه در 
رو  و دو کتـاب مـذکور   میـان   ،شـده زمین حایل  ماد  مانند ابر  که میان خورشید و

 ،بنـابراین  [.535-534ص ،6] شـود  مـی  هـا  آنع او از حقایق مندرج در مانع اطال حایل و
ه کامـل بـه   دل و توجـ چهر  دریافت علوم اریی منوط به صفا  قلب و زدودن حجاب از 
تحصـیل ایـن علـوم غیـرممکن      ،حضر  رحمانیه و رحیمیه است و بـدون شـرایف فـوق   

د ان ا  صا  و روشن تشبیه کرده ه آینهگوید: علما قلب را ب و  می [.570، ص6] باشد می
سـت.  علـوم و حقـایق الهیـه منـدرج در آن قـرار گرفتـه ا       و لو  محفـو  اسـت  که برابر 
در آن دیـده نشـود،    ،صا  قرار گرفتهآینۀ ز  که در برابر چی ،که امکان ندارد طور همان

قلـب صـا  دیـده    آینـۀ  در  و شـد چیز  در لو  محفو  با ،به همین ترتیب امکان ندارد
زیرا وقتی جان انسان با موجودا  عـالم غیـب رابرـه حاصـل     ؛ [536-535 ص ،6]نشود 
؛ ماننـد  شـود  تقش مـی منـ ها  غیـب در او   از صور  ،او باشدآنچه در خور استعداد ، کرد
 و هـایی مـنعکس شـده باشـد     صور  ،آینه در آن ا  دیگر بگذار  و ا  که برابر آینه آینه

ها  غیبی کـه در مجـردا  عـالم غیـب اسـت، در جـان انسـان         صور همۀ الزم نیست 
 [.195، ص14]خواهـد   هر صور ، اسـتعداد خـاص مـی    ؛ زیرا که پذیرفتنشودمنعکس 

عـار    لـب قۀ سبب تعلقا  دینـو  بـر آینـ    کدورتی که به از حقیقت چرک وتعالی  حق
(. 14مرففّـین / ) «قُلوُبِهم ما کانوُ یَکْسِبوُن کَالّ بَلْ رانَ عَلیَ» دهد: ، چنین خبر میشود می

او انـدک  اشـتااال   شود کـه   هنگامی حاصل می ،نسان با عالم غیباتصال رو  ا ،بنابراین
در غایـت   نفـس پیـامبر   [.195ص ،14] شـد عالم عنصر  نداشـته با سرگرمی به  شده و

حصول علم غیـب بـرا     قابل انکار است واطالع بر غیب برا  او غیر ،ابراینپاکی است بن
غیـب بـدین صـفت از    در مـورد آگـاهی از    القائـا  شـیاطین و   خالص از شـبها  و  ،نبی

                    [.195ص ،14] دیگران ممتاز است
شـرایف   مجاهـد  و  موقو  بـر ریاضـت و   ،ه علوم ارییدارد ک تأکید سیدحیدرالبته 

زیـرا ریاضـت یکـی از    ؛ ها نیست امثال این توجه به حق و تجرید و ،معینی از حیث ترک
 .نیسـت  ها آنموقو  بر ،ردن این علومدست آو ه است وگرنه بهگر و علل معدّ اسباب آماده
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بلکـه اصـال    دهد و ب انجام میهمراه با اسبا، دهد با اسباب انجام نمیخود را  خداوند فعل
 اختصاص الهی است که بـدون توجـه بـه اسـباب و     موهبت و ،ها آنتمام کماال  از نظر 
علـوم   ،نبنـابرای )ع( حاصل شـده اسـت.    اولیاو  انبیابرا   چنانکه .شود شرایف حاصل می

بلکـه   ،استشده نه به مدد اسباب حاصل  نه کسبی است وکشف  حاصل از وحی، الهام و
بـرا    اولیـا  و انبیـا ریاضـت   مجاهد  و ،نبنابرای [.375ص ،6] ط به فضل الهی استمنو

به فرمان پروردگارشان بوده  ،انقیاد صر  بلکه عبودیت و ،ده استکسب علم یا کشف نبو
جـا    بـه آنـان داده بـه   بعـد از وجودشـان    هایی را کـه قبـل و   آن شکر نعمت ۀوسیل به و
منسوب نکردن چیـز  بـه خـود     کلی و محو نا  محض وبر ف ها آنبنا  کار آوردند.  می
  [.376ص ،6] است

همچنین راه کسب این علوم را انجام عبادا  شرعی ظاهر  که همان شـریعت   سیدحیدر
 ن طریقـت و جمـع کـردن میـان ایـن دو     بـدنی یـا همـا   قلبیـۀ  است و مجاهدا  در اعمـال  

مقام حقیقت اسـت. در ایـن    همان ،این مقام .داند یک حجاب دیگر نشود، می که هیچ  طور به
   [.570ص، 6] برایشان فراهم خواهد شد ،حقایق هستند غذاها  روحانی که علوم و ،صور 

انسان کامل است که به مقـام   ،معرفتی را دارا باشد ۀمرتبکه این سه  از نظر و  کسی
 ۀمـ ائنیست مگـر آنکـه    ر و سّ گوید: هیچ علمی لیم اسما  الهی رسیده است. و  میتع

ایان اهـل طریقـت و   به حق ارباب شریعت و پیشـو  ها آنمنبع آن هستند. ( معصومین )ع
   [.9، ص6]ند ا اقراب حقیقت

منـوط بـه دو شـرط     ،استحقاق ورایت علوم حقیقی ،همچنین معتقد است سیدحیدر
ن منظـور از ارث معنـو  همـا    [.500- 499، ص6] ورایت صور  و ورایت معنو  اسـت 

دیدگاه  زیرا از ؛[498ص ،4] باشد همچنین عمل صال  می واعتقاد  و ایمان ،معرفت ،علم
با ارث حقیقی و نسب معنو  که از آن به عمل صال  تعبیـر  جز  ،تحصیل علوم اریی ،و 
انه لیس من اهلک أنه عمل غیـر  » ۀآیبه این حقیقت در تعالی  حقکه  .امکان ندارد ،شده
 .دانـد  ها از آن بندگان صـال  مـی  قیقی را تنعلوم ح و اشاره نموده است( 46هود/) «صال 

از برـون بـه    ،آورنـد و ایـن دفـاین را    از قوه به فعل در ،حقایق رااین  ،توانند دیگران نمی
خبـر   هـایی بـی   ده و روحشان از وجود چنین گنجینهظهور بیاورند؛ زیرا فاقد صالحیت بو

 [.498ص ،6]است 



 245 علم انسان کامل از دیدگاه سیدحیدر آملی

ورایت معنو   ،یقی اهمیت بیشتر  دارداز نظر و  آنچه در ورایت علوم حقبنابراین، 
کنـد، کـه فرمودنـد:     نظر خود به روایت امام صادق )ع( استناد مـی یید أتاست. و  برا  

و همچنـین   [299ص ،39، ج 22] «لمـومنین )ع( خیـر مـن والدتـی منـه     والیتی امیر ا»
فرمایـد:   از بنـدگان مخلـص خـود مـی     ،نسب معنو در باب تحصیل تعالی  حق، گوید می
  زمـر که منظـور از ایـن وارد شـدن در     (19فجر /)« فادخلی فی عباد  و ادخلی جنتی»

و از جهت معنا  شدهشخص از آنان  ،این است که ،هستند اولیاو  انبیان مخلص که بندگا
و تبعیـت تعبیـر   صـرفاً بـا لفـم اطاعـت      ،که از نسب صـور   . درحالیشودمتحد  ها آنبا 
( 31آل عمـران/ )« کنتم تحبون هللا فاتبعونی یحببکم هللاان »فرماید:  چنانچه می کند؛ می
 [.502-500ص ،6]

 ،دانـد و معتقـد اسـت    را نیز عامل تحصیل علوم ارییه مـی  حقیقی تقوا  ،سیدحیدر 
در وجود او مخفی است و اظهار آن منـوط   ،یعنی ؛ها زیر پا  انسان است جمیع این گن 

یـا ایهـا   » ۀآیـ در تفسیر و   [.511، ص6] ستاحقیقی تقوا   ،به صالحیت کلی او یعنی
اگـر انسـان تقـوا داشـته      :گویـد  می (29انفال/)« تتقوهللا یجعل لکم فرقانا نإالذین آمنوا 

علم  ،غیر حق احتراز نمایدیت ؤراز  ،کثرا  در عالم مظاهر وتعالی  حقبا مشاهده  باشد و
در عـالم   ،خداونـد  تفصـیلی   مشـاهد  ،فرقانی به او اعرا خواهد شد کـه عبـار  اسـت از   

تعلیم رحمانی )توسف عقل اول یـا آدم   ۀمرحلاز  ،اجمال جمع میان تفصیل و و بامظاهر 
 واتقـوهللا و »در قـرآن آمـده اسـت:     نکـه کنـد. چنا  ، ارتقا پیدا مـی حقیقی( به تعلیم الهی

فـرق  آن به که از  ،سفر بالله استسفر چهارم و  این مقام، مقام (282بقره/)« یعلمکم هللا
علم،کـه   ۀمرتبـ ترین  عالی ،سیدحیدرن ترتیب در دیدگاه اند. بدی تعبیر کرده ،بعد از جمع

 ۀمرتبـ کـه هـرکس ایـن     ؛تقوا دارد ۀمرتبترین  ، نیاز به عالیهمان فرق بعد از جمع است
شـبها  نـاروا،    روزنی برا  خارج شدن او از ظلما  کثر  وتعالی  حقتقوا را پیشه کند، 

 ،6] فرمایـد  روز  او مـی ، را کـه نـور حقیقـی اسـت     توحیـد حقیقـی  علم  .کند فراهم می
بدون اینکه  ،کند میخلق را با حق مشاهده  حق را با خلق و چنین کسی [.546-545ص

مقام کساني است کـه   این [.218، ص6] او موحد حقیقی است .یکی حجاب دیگر  شود
نوافـل   وایا  مربوط بـه قـرب  اند. انسان در این مقام به مصداق ر به مقام والیت نائل شده
 ،کامـل اسـت   يها نامرحله که مقام انسدر این شنود.  د و ميینب با دیده و گوش الهي مي
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شود و پس از آن  ميل یناشده و سالک به شهود الهي هاي ظلماني و نوراني خرق  حجاب
 کنـد  الهي، علم پیدا مي هاي مادون با علم به غواصي در دریاي شهود پرداخته و به کثر 

   [.361-360ص ،2ج، 17؛ 273-270ص ،10ج ،10]
بالذا  اوصیا معصوم هسـتند   نخست ،خاص طور به انبیاواریان علوم  سیدحیدراز نظر 

، بـا  بـالعر   و دیگـر  ،و  با رسیدن به مقام کشف و شـهود و دیگران از اهل عرفان و تص
ان بـا وصـول بـه حقیقـت     توانند از این علوم بهره ببرند. اینـ  می ،معصوم  تبعیت از اولیا

 [.231، 223ص ،6] رسند به مقام واال  کشف و شهود تام می ،مقام والیت و تصدیق آن
معتقـد   وکنـد   معرفی می ،علم پیامبر خازنان و واریان حقیقی ،را معصومین )ع(ۀ و  ائم

وارث  ،قرابـت حقیقـی   شان از حیث والیت و نسـب معنـو  و   پیروان ،است پس از ایشان
)ع( در ایـن   روایتی از امـام صـادق   سیدحیدر [.503ص ،6] هستند ها آنماال  ک علوم و

 آنـان را بـا علـم    العزم را آفرید وخداوند پیامبران اولو»فرمایند:  که می کند مینه نقل میز
و مـا عـالم    ،فضیلت داد و رسول خدا عالم بود به آنچـه کـه آنـان عـالم نبودنـد      برتر  و

همچنـین   [.145، ص17ج ،22؛ 406، ص6] «م آنـان علـ  هستیم به علـم رسـول خـدا و   
ا  مردم آگاه باشید که آن علمی را که آدم )ع( از آسمان بـا  » ضر  علی )ع( فرمودند:ح

خود به زمین آورد و تمام مقاما  و کماال  و علومی که به آن تمامی پیامبران تا پیامبر 
عتـر  و اهـل بیـت پیامبـر     همـه در   ،آخرالزمان با سایر افراد بشر امتیـاز پیـدا کردنـد   

   [.160، ص26، ج 22] «الزمان )ص( جمع و ذخیره شده استآخر
در وجود مبـارک رسـول اکـرم     ،انبیا ۀدهد که علم هم خوبی نشان می دیث بهاحااین 
شـده  طـاهرین )ع( ذخیـره   ئمـۀ  اکمال خود رسیده و بعد از آن در وجود  ۀنقربه  ،)ص(
مظهر  کهعلت این به ؛شود حاصل می ولیااال و خاتم نبیااال برا  خاتم در اصلاین علم است. 

  مشـاهد  ،به جمیع مقاما  و مراتب ادراکی احاطـه دارنـد. بنـابراین    و اسم اعظم هستند
پـذیر   یعنی حضر  علی )ع( امکـان  ،ولیااال االنبیا و خاتم تنها از طریق مشکا  خاتم ،حق
با حقیقـت علـو     ،ت محمد به این دلیل که حقیق ،[92، ص13؛ 64 و 62، ص9]است 

 در والیت کلیه اتحاد دارند.
بـه ورایـت دارا    کمـاال  حضـر  ختمـی مرتبـت را     ۀکلیـ بدیهی است که علی )ع(  
برحسب بـاطن   ،وجود است و مجموع کماال   دایرباشد. دلیل این اتحاد اشتراک در  می
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حـدیث   [.411-409، ص 6]نور  واحد هستند  ها آنبرا  هر دو حاصل است و در واقع 
داللت بر این حقیقـت دارد کـه فـیض     [120ص ،10، ج22] «انا مدینه العلم و علی بابها»

 رسد. از مجرا  والیت علو  به موجودا  می ،علمی و معرفت حقیقی

ـ   ۀواسر به امام حسین )ع( امام حسن و ،سیدحیدربه اعتقاد  بـال  دن هنسب معنو  کـه ب
از آنجـا   شـوند و  سوب میپس از و  مح ،ین مردمانتر عالمنسبت صور  با پیامبر داشتند، 

ولـی   نبـی و  علـم  وارث ،دارا  نسب معنو  بودنـد  ،گانه از اوالد امام حسین )ع( نه ۀکه ائم
نرید  و» فرموده است: گون از آنان یاد کرده ودر کتاب قرآن به وجوه گوناتعالی  حق وشدند 

یـا   ( و5)قصـص/  «نجعلهـم الـواریین   و نجعلهم ائمة أنمن علی الذین استضعفوا فی األر  و
ایـن  ( 105/ نبیـا اال) «ر أن األر  یریها عباد  الصالحونولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذک»

   [.496ص ،4] ستها آن پیروان  دربار عموماً ایشان و  دربار خصوص به ،آیا 

و  ی االر نَّ علی الذین استضـعفوا فـ  و نریدُ أَن نَمُ» ۀآیگوید  می همچنین سیدحیدر
)عـ (  حضـر  مهـد      دربـار ص اخ طور به (5قصص /)« نجعَلَهُم ائمَّه و نجعَلُهم الواریین

شـده  داده  اولیـا و  انبیـا که وارث تمام علومی است که از سو  خداوند به  یابد، تحقق می
 [.497-496، ص4] است
ی کـه از  و علمشود  ز سو  خداوند متعال اعرا میعلوم حقیقی ا سیدحیدربه اعتقاد  

 [.499، ص4]متوقف بـر اسـتحقاق معنـو  اسـت     رسد،  به ارث میسو  خداوند متعال 
بلکـه جمـع    ،ا  برا  تحصیل نسب معنـو  نـدارد   فایده تنهایی نسب صور  به ،اینبربنا
دو   ( هر اوالد حضر  علی )ع( تا مهد  )ع وتر است  کامل بهتر و ها آندو   ن هرمیا

معنـو    جـامع ارث صـور  و   انـد و  بـه ارث بـرده  و والیت  مشرب نبو  این فضایل را از
فضـیلت اوالد   فضیلت حضر  علی )ع( و ،ذکر روایا  متعدد و  با [.497، ص4]اند  بوده

خـاتم   وخاتم ایشـان   عنوان بهرا (  )عر  مهد  نیز فضیلت حض معصوم پس از ایشان و
 [.236-218، ص4] کند به حکم ورایت محمد ، یابت می ،یدهاولیا  مق

 انسان کامل الهامی و کشفی ،وحیانی علم

علـم لـدنی در    [.254، ص1ج ،8] علم لدنی در قلمرو علم وهبی و غیراکتسـابی جـا دارد  
مقابـل علـم    ،است و در معنـا  دیگـر   وحی، الهام و کشف سه قسم یک معنا مشتمل بر

 .مقاله( ۀ)رک: اداموحیانی است 
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ناچـاریم نخسـت توضـیحی از     ،سـیدحیدر سه قسم یادشده از علم نزد  تبیینجهت  
 .اقسام مذکور ارائه دهیم

  وحی . 1

وحـی خـاص    ،انبیـا البته وحی مخصـوص   .شود خاص تقسیم می عام و وحی به دو قسم
 پردازیم. دو قسم آن می وحی به تعریف هر  دربار سیدحیدربرا  آشنایی با افکار  .است

   وحی عام 

انسـان بلکـه مشـترک بـین      ،جمادا  ،وانا که مشترک بین حی است ا  یوحوحی عام 
، 6؛ 491، ص4]از قبیل وحی بـه زنبـور عسـل، وحـی بـه آسـمان        ؛تمام موجودا  است

 [.454ص

 وحی خاص 

 ۀفرشت ۀواسر یا به ،این نوع وحی .مخصوص انبیا و رسوالن الهی است خاص، وحی وحی
مخصوص رسـوالن   ،فرشته وحی ۀباواسر وحی .رسد به پیامبر می و یا بدون واسرهوحی 
را، وحـی   است. برخی قسـم اول  انبیامختص  ،بدون واسره وحی .اولوالعزم است  و انبیا

 ۀفرشـت جبرئیـل یـا    ،چون بسیار  از پیامبران ؛اند وحی خفی نامیده ،جلی و قسم دوم را
ماننـد پیـامبران    ،اند ولی به وحی خفی پیامبر بوده ؛است نشدهوحی دیگر  بر آنان نازل 

 [.453ص ،6] ائیلبنی اسر
القا  وحی وقتـی  »کند:  ین تشری  میچن ،به نقل از غزالی کیفیت وحی را، سیدحیدر
ا خـود ر  رو  ردیده و تعلقا  مـاد  زدوده شـود و  گیرد که ذا  نفس کامل گ صور  می

 ؛نگرد در و  می ،جه نموده و با نظر الهیتعالی به او تو تعالی کرده پس حق به جانب بار 
در لـو  نفـس    ،صور  علومی را کـه اختصـاص بـه خـود او دارد     ،لم عقل کلیآنگاه به ق

عقل کلی همچون معلم است و نفس قدسی همچـون مـتعلم و بـدین     ،نگارد. بنابراین می
 «شـود  تمامی علوم بدون اینکه نیاز به تعلم و تفکر باشد، برا  نفـس حاصـل مـی    ،ترتیب

          [.449، ص6]
گیرند، پس قلبشان از علوم عقلـی   از وحی خاص الهی نمی را جزشان  علوم انبیاچون 

از ادراک امـور   اینکـه عقـل از حیـث نظـر      چون علم دارنـد بـه   ؛است منزهاستدالل  و
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 چـه از ادراک آن ،اسـتدالل( نیـز   راه نقـل و  خبر دادن )از باشد و ، قاصر میکه هستندچنان 
علم کامل جز در تجلی الهـی   ه،درنتیج .آید، کوتاهی دارد دست نمی ذوق به ۀواسر جز به

برطـر    و کشـف  ،سـر دیـد    دل و  دیـد تعـالی از   ها که حق پوشش ها و آنچه از پرده و
واجـب   محال، ،عدم و وجود ،جدید امور قدیم و ۀهمپیامبر پس ماند.  سازد، باقی نمی می

 ؛335، ص13] کنـد  قایق و اعیانشان هستند، ادراک مـی در ح نکهچنا  آن ،را ها آنو جایز 
 [.825-824ص، 20؛ 473، ص2ج ،16

 الهام. 2

 .و اوصیا است انبیامخصوص  ،و الهام خاص شود خاص تقسیم می نیز به دو قسم عام والهام   

 الهام عام   

یـا حقیقـی    ،یگربه عبار  د ؛شود و گاهی بدون سبب گاهی با سبب حاصل می الهام عام
نفس و اتصا  نفـس بـه    ۀتزکیب و الهامی که حقیقی است با تهذی است و یا غیرحقیقی.

بـا   شـرع و موافـق  یید أتمورد  که  طور به ؛شود اوصا  پسندیده حاصل میو  اخالق نیکو
ماننـد راهبـان و برهمنـان حاصـل      ،  خـاص ها نا. الهام غیرحقیقی برا  انساسالم باشد

زان ها  شیرانی است. جدا کردن این دو قسم الهام نیاز بـه میـ   که از نوع خاطر ،شود می
  [.455ص ،6] الهی دارد که این میزان الهی، انسان کامل است

ملکـی یـا    هـا   خـاطره به دو دسته  ،شود الهام عام حاصل می علمی را که از سیدحیدر
هـر آنچـه   »: گوید م کرده و در تعریف آن میقسیشیرانی یا نفسانی ت ها  خاطرهرحمانی و 

خـالی از فتنـه و فسـاد باشـد و      ،آن کـه سـرانجام    طـور  به ،سبب خیر و صفا  باطن شود
قابلیت انتقال سریع به غیر را نداشته باشد و به دنبال آن توجه تام به حضر  حـق حاصـل   
شده باشد و لذتی عظیم برا  عباد  و بندگی ایجاد نماید، خاطر ملکی و یا رحمانی اسـت  

شیرانی و یا خاطر  ،و هر آنچه که سبب شر و کدور  باطن شده و برخال  قسم اول باشد
امـام   و تنها توسـف انسـان کامـل    ،نفسانی است. تشخیص خاطر شیرانی از خاطر رحمانی

آگـاهی   ،هسـتند  نکـه چناموجـودا    اسـتعدادها   مرسل که بر باطن اشیا و نبی معصوم و
یازمند  بـه  و  این دلیل را یکی از دالیل ن [.457-455ص ،6] «باشد پذیر می امکان دارند،
هرکسی دارا  قدر  تشخیص میان الهام حقیقـی  »گوید:  و می کند مرشد مرر  می امام و
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 ت ازعـ متاب مراجعه به اهل بیت )ع( و ،بنابراین حقیقی و خاطر الهی و شیرانی نیست؛وغیر
 [.456ص ،6] «داند انسان کامل یعنی امام معصوم را الزم می

 الهام خاص 

حاصـل   ،واسره و یا بـدون آن  د وحی یا بامانناست و  اولیاو  انبیاخاص مخصوص الهام  
یعنی همـراه   یابد؛ را با حواس در می شخص آن ،واسره است شود. آن قسم الهام که با می

شـنود و معنـا  آن را    که آن را می  طور به ،با صو  و صدایی خارج از خود شخص است
وحـی   و آن را جز ِ مانند رویا .پیامبران است ۀاولیاین الهام، مخصوص حاال   یابد. می در

  اولیاست، ها ناانی و حقایق بر جمع  صور  القا الهام بدون واسره بهاند.  خاص دانسته
شـود و ماننـد    فیضان یافتـه و نـازل مـی    ،باره صور  تدریجی یا به یک که از عالم غیب به

  [.455ص، 6]تابد  کدور  می صا  و لریف و بینور  است که از مشکا  غیب بر قلب 
 ،ز الهـام خـاص را  علم نبو  و علـم حاصـل ا   ،علم حاصل از وحی خاص را، یدرسیدح

و الهام خـاص  عقل کلی  ۀافاض ،و  وحی خاص را [.458ص ،6]داند  علم لدنی غیبی می
معرفـی   اولیـا و الهـام را زینـت    انبیـا زیور  نوع وحی رااین  و داند را اشراق نفس کلی می

الهام نیـز از وحـی    ،تر است پایین ،ی از عقل کلیکه نفس کل همچنان» :گوید می کند و می
امـا وحـی فقـف مخـتص      ؛شـود  مـی  اولیـا و هـم   انبیاعلم لدنی هم شامل  .تر است پایین

، اگرچـه در  علم لدنی حاصل از الهام ،معتقداست سیدحیدر [.450ص، 6] «پیامبران است
چون خداوند بـاب   ؛بیشتر است ظهور آن در زمان ما دارد ولی قو  ووجود  ها ناهمه زم

راه والیـت   اما اراده کرده است کـه بـاب الهـام بـاز باشـد و      ه،وحی خاص را مسدود کرد
اسـت  (  )ع که همان مهد  اولیااین باب در این عالم جز با رحلت خاتم  گسترش یابد و

 [.458، ص6]شود  نمی مسدود

  کشف. 3
ا  مراتـب بسـیار    همـان وحـی و الهـام اسـت کـه دار      اولیـا و  انبیاکشف حاصل برا  

عبار  اسـت از آگـاهی    در اصرال باشد. کشف در لات به معنا  رفع حجاب است و  می
دو قسم  رب جاب است وح ماورا ِغیبی و امور حقیقی که در  ینشهود  و وجود  از معا

 [.107ص ،20 ؛462ص ،6] باشد میصور  و معنو  
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 کشف صوری 

شـود.   گانه حاصل می طریق حواس پن  از ،آن چیز  است که در عالم مثالکشف صور  
زیرا شهود و دیـدن از تجلیـا     ؛شود انواع کشف صور  از تجلیا  اسما  الهی حاصل می
کنـد   مشاهده میرا جسد و اروا  روحانی اسم بصیر است که فرد در ایر آن، صور اروا  مت

پیـامبر   ،همانند اینک ؛شود و یا از تجلیا  اسم سمیع است که از طریق شنیدن حاصل می
شنیدند و مراد از آن  صور  کالمی منظوم یا بانگ جرس می اکرم )ص( صدا  وحی را به

 نکـه چنا ؛ربانیـه اسـت   هـا   رایحـه یافتند و یا به صور  بوئیدن نفحا  الهیـه و   را درمی
 و [51، ص1، ج7] «د نفس الرحمان من جانب الیمنجِانی لِأ»: اکرم )ص( فرمودند پیامبر
گاهی برخـی   حصول آن از طریق سایر حواس نیز ممکن است.که  ،اسما طور دیگر همین

 ،6] شـوند  تنهـایی انجـام مـی    گـاهی اوقـا  بـه    وشوند  کدیگر جمع میی انواع کشف با از
 [.108-107ص ،20 ؛465-462ص
زیـرا   ؛شـود  انواع کشف صور  متعلق به امور دنیو  است که رهبانیـت نامیـده مـی    

. اهل شود بر خبرها  غیبی دنیو  آگاه می ،ضت و مجاهد با ریا ،صاحب این نوع کشف
زیـرا بیشـتر   ؛ به امور دنیو  به این نوع کشـف توجـه ندارنـد    یتالتفا بیبه خاطر  سلوک

کشـف صـور  مربـوط بـه      [.465ص  ،6] احواال  آخر  هسـتند  متوجه امور اخرو  و
اسـت. ایـن   بلکه شامل مکاشـفا  در حقـایق اخـرو  و روحـانی      ؛حوادث دنیو  نیست

همراه است و اکثر مکاشـفا  معنـو     ،از آنجا که غالباً با اطالع از معانی غیبی ،مکاشفا 
رد را بـه  فـ  ،صـور  و معنـی  و با جمع  کشف هستند ۀباالترین مرتب ،را نیز در خود دارد

بقـا    و هللا فیفنا  لوک که مقصودشانرسانند. گروهی از اهل س یقین باالتر و برتر  می
 [.466-465ص ،6]ه این نوع کشف نیز توجهی ندارد ب ،به اوست

مراتـب   ،هـا  آنهـا یـا بعضـی از     برداشته شدن تمـام حجـاب   جهت از کشف نوع ینا
 عبارتند از:   مختلفی دارد که

 ترین مقام را دارد.   عالی ،کند الهیه مشاهده میعلمیۀ کسی که اعیان یابته را در حضر   .1
 در عقل اول و سایر عقول است.  ،ابتهاعیان ی  بعد مشاهد ۀمرتب .2
در لو  محفو  و باقی نفوس مجرده و بعد در کتـاب محـو و    ،اعیان یابته  مشاهد .3
 ،کرسـی ، عـرش  چنـین کسـی   سپس در سایر اروا  عالیـه و کتـب الهیـه اسـت.     ،ایبا 
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ت کتاب الهی اسـ  ها، مراتب زیرا تمام این؛ کند مرکبا  را مشاهده می عناصر و ،ها ناآسم
   .باشد می، از اعیان وحقایقاست که مشتمل بر آنچه تحت آن 

، کنـد  در حضر  علم الهی مشـاهده مـی   ته راکه اعیان یاب کسی کند بیان می سیدحیدر
تـرین   ، این عالیزیرا از حیث شهود قرار دارد؛ ،شفکترین مقاما   نسبت به دیگران در عالی

شـهود   ،ر به وصول آن هستند. فوق این مرتبهقاد ،ا  است که بندگان خدا و باالترین مرتبه
   [.109ص، 20 ؛468-466ص ،6] سازد تجلی، بندگان را فانی می که هنگامِذا  است 
تعـالی اسـت    قکالم ح ۀواسر شنیدن بی ،کشف صور  ۀمرتب ترین عالی :گوید و  می

اسـره  و تعـالی را بـی   کـالم حـق   ،ر شب معراج و سایر اوقا مانند پیامبر اکرم )ص( که د
لی مع هللا وقت ال یسعنی فیه ملـک مقـرب او نبـی    »فرماید:  شنیدند. آن حضر  می می

به وساطت جبرئیـل ماننـد    ،پس از آن شنیدن کالم حقو  [360، ص18، ج 22] «مرسل
شنیدن کالم عقل اول و سـایر عقـول و بعـد شـنیدن کـالم       ،شنیدن کالم قرآن و سپس

 یعنـی شـنیدن کـالم دیگـر موجـودا  و      ،مینـی نفس کلیه و سایر فرشتگان آسمانی و ز
سایر انـواع کشـف صـور  از      دربارو   [.109، ص20 ؛467-466ص، 6] است مجردا 
 ،منبع انواع مکاشـفا   عارفانبه اعتقاد  [.همان] رتباط با حواس همین نظر را داردحیث ا

زیرا قلـب   ؛گیرد کار می که حواس روحانی قلب را به ،ی اوستمعقل منور عل وقلب انسان 
درواقـع اصـل حـواس     ،این حـواس روحـانی   .سایر حواس است گوش و ،نیز دارا  چشم

حجاب از میـان حـواس روحـانی و جسـمانی برداشـته      که  هنگامی و ما هستندجسمانی 
همـان چیـز  را ادراک    ،انسان بـا حـواس روحـانی    و شدهفرع با هم متحد  اصل و شود،
بـه ذا    ،هـا را  رو  تمامی ایـن  بالعکس و و کند کند که با حواس جسمانی ادراک می می

تمـام حقـایق در    هم متحدند. رو  با ۀمرتبزیرا این حقایق در  ؛نماید خویش مشاهده می
                                                          [.109ص ،20 ؛467ص  ،6] است دا وعقل تمام موجچون  ؛متحدندعقل اول 

   کشف معنوی 

حکیم که ظهور معـانی  علیم و از تجلیا  اسم  و از صور حقایق مجرد است عنو مکشف 
 :که عبارتند از دارا  مراتبی است وشود  حاصل می ،استعینی و حقایق غیبی 

نحـو  کـه    بـه  بدون استعمال مقدما  و ترتیب قیاس، ،مفکره  قوظهور معانی در  .1
 شود.  که حدس نامیده می ندک مستقیم به مرالب انتقال پیدا میذهن از مباد  



 253 علم انسان کامل از دیدگاه سیدحیدر آملی

که حال در  روحانی  قواین  .گیرد کار می عاقله که مفکره را بهقو  ظهور معانی در  .2
مفکـره    قـو زیـرا   باشد؛ ه حدس پرتو  از انوار آن مینور قدسی نام دارد ک جسم نیست،

 ؛که کاشف از معـانی غیبیـه اسـت    شود ور  میسبب حجاب آن ن امر  جسمانی است و
 شود. ترین مراتب کشف محسوب می ا پایینلذ

خ معـانی غیبیـه   از سـن  ،ت که اگر آن معـانی ظـاهر شـده   معانی در قلب اس ۀمرتب .3
 ،گویند و اگـر معنـی ظـاهر شـده     الهام می ،ظهور آن را در این مقامدر این صور   ؛باشد

تجلـی ایـن    ،ه و یا عینی از اعیـان یابتـه باشـد   حقیقتی از حقایق یا روحی از اروا  مجرد
 نامند.   قلبیه میمشاهد  امور را در قلب، قبیل 
. شـود  که شهود روحـی نامیـده مـی   ارم ظهور معانی در مقام رو  است، چه ۀمرتب .4

غیبیـه را بـدون وسـاطت اسـتعداد      معـانیِ  صاحب این نوع کشف، اگر انسان کامل باشد،
آن معـانی  کامل نباشد،  ت کرده و اگر انسانمستقیم از خداوند علیم دریاف ،خویش ذاتیِ
عـالم   ۀمالئکوساطت قلب و برحسب استعداد و قرب خویش به خداوند و یا از طریق  را به

 .  کند ، دریافت میجبرو  و ملکو 
ظهور معـانی در ایـن مقـام     ر مقام سرّ و سپس در مقام خفی.ظهور معانی د ۀمرتب .5

، شـود سـالک   ۀملک، مقام و که معانی حاصل شده ه و تعبیر نیست و هنگامیقابل مشاهد
، 6] شـود  رین مقـام کشـف بـرا  او حاصـل مـی     تـ  و عالی شدهعلم او به علم حق متصل 

  [.111-110، ص20 ؛471-469ص
منـوط بـه اسـتعداد     ،ها  صور  و معنو  را کسب مقاما  و مراتب کشف سیدحیدر

شـف نیـز   مقامـا  ک  ،داند و چون استعدادها متفاو  است سالک و مناسبا  روحی او می
 متفاو  خواهد شد.  
تـرین   ترین و کامـل  گوید: صحی  می ها آنانواع مکاشفا  و مقاما   و  پس از تبیین

نزدیـک   ،بـه اعتـدال تـام    ،بیشتر از همـه ز آن کسی است که مزاج روحانی او مکاشفا  ا
 هـا  آنه بـه  و اولیا  کامـل )ع( و سـپس بـرا  کسـانی اسـت کـ       انبیااروا   ،مانند .باشد
 [.111ص ،20 ؛471ص، 6]تر باشند  نزدیک

 انسان کامل  علم یقینیِ حقانی

، عربـی  ابـن در نظـام وحـد  شخصـی وجـودِ      ،یکی از خصایص محـور  علـم اهـل هللا   
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، 8] «فانها )علم اهل هللا( تود  الی رفع الخرا المرلق فی العـالم : »خراناپذیر  آن است
مشتمل بـر وجهـی از   ه و هر پدیده همة عالم ظهور یافتآنکه خدا در  بنابر [.299، ص2ج

اما بـا   عربی ابن [.404، ص15]بنابراین، در عالم خرا  مرلق وجود ندارد  ؛حقیقت است
نیـز   سـیدحیدر  .کنـد  مـی الیقین در انسان کامل، خرا  نسبی را هم از او نفی  طر  حق

 (ع)وم امامان معصـ و  (ص)در پیامبر  ،درصدد ایبا  علم یقینی حقانی ،موافق با این فضا
 پردازد.   مصادیق اتم انسان کامل می عنوان به

با طر  موضوع شریعت، طریقت و حقیقت درصدد بیـان ذومراتـب بـودن معرفـت      او
شـریعت  »)ص( اسـت کـه فرمودنـد:     روایتی از پیامبر این عنوان برگرفته از .بشر  است

، 6 ؛17-16، ص3، ج5؛ 24ص ،3] «حقیقـت احـوال مـن اسـت     گفتار، طریقت کـردار و 
فروع دیـن شـناخته    اصول و عنوان بهبرا  همه آنچه  و  [.173، ص11ج، 24 ؛346ص
اسـت و بـرا  هریـک از آن اصـول و فـروع        معرفتی مشخص کـرده  ۀمرتبه شوند، س می

اسـت و    در حقیقـت معـین کـرده    معنایی در طریقت و معنایی دیگر ،معنایی در شریعت
شـخص از دیـدگاه    است که هر  مشخص کردهگانه صاحبانی را  ر  سهبرا  هریک از معا
، 21؛ 83، ص3، ج5]شـود   ، نائـل مـی  خاصـی، بـه معرفـت خـاص خـود      خاص و با ابزار

 دهد: و  برا  هریک تعریفی ارائه می[. 456ص

شامل اصول و فروع، رخصـت   و  شدهها  الهی وضع  است که برا  راه شریعت: اسمی
 .فهم آن است، فقه نام دارد شود. علمی که متکفل احسن می عزیمت، حسن وو 

ست و در هر روش و مـذهبی  ها آنترین  ترین، بهترین و محکم طریقت: عمل به کامل
کـه   اعم از ایـن  .شود ترین، آن عمل کند، طریقت نامیده می محکم که انسان به بهترین و

            شود. حکمت نامیده می ،علمی که متکفل فهم آن است .کردار و احوال باشد ،گفتار
صور  وجدانی است. علمی کـه   صور  عینی یا به حقیقت: ایبا  شی  با مکاشفه و به

نـزد   بیـان دیگـر،  بـه   [.344، ص6؛ 12، ص3، ج5عرفان نام دارد ] ،متکفل فهم آن است
اعتبـارا    حقیقت واحد  که دارا  عنوان بهطریقت و حقیقت،  ،شریعتاین عار  آملی، 

کنـد و نـه حقیقـت را     او نه شریعت را قربـانی طریقـت مـی    .شود معرفی می ،اند گوناگون
ذوبرون بودن حقایق دینی و قـرآن، افـزون     عقید ۀپایمنحصر و محدود به شریعت و بر 

 ،هـا  بـاطنی آن دارد و سـه مفهـوم شـریعت      رائت ظاهر قرآن، سـعی در فهـم الیـه   بر ق
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و   سـرو  و وجـوه مختلـف یـک حقیقـت، نقـش محـور        عنـوان  بـه طریقت و حقیقت 
ویژه در تفسیر خـود،   در آیارش به که او غالباً  طور به. کند ا  در این فهم ایفا می گسترده

، 344. ص6کنـد ]  ریعتی، طریقتی و حقیقتی معرفی مـی ها را با سه نگاه ش مفاهیم و واژه
346-347.]                                                                                             

 متنـاظر بـا   شریعت، طریقـت و حقیقـت   گانۀ سه کند، عی بیان میدر موض سیدحیدر
شریعت آن اسـت کـه حـق را عبـاد       ،درواقع الیقین است. و حق الیقین عین، الیقین علم

حقیقت آن اسـت کـه او را مشـاهده کنـی      کنی، طریقت آن است که او را حاضر بدانی و
 [.344، ص6؛ 19، ص3، ج5]

الیقـین   که حقاست  معرفت برخوردار ۀدرجرین انسان کامل از باالت ،سیدحیدرنظر  به
مراتـب دیگـر آن نیـز     تعریـف یقـین و   ،علمـی  ۀمرتبشود. برا  فهم بهتر این  نامیده می
 .شود مرر  می

نحو  که زوال آن ممکـن نباشـد یـا     واقع بهبا اعتقاد جازم مرابق  ،یقین عبار  است از
در اصـرال    [.590ص ،6]ه شک و شبهه در آن نباشد ک  طور به با واقععلم جزمی مرابق 

 [.603، ص6]هـیچ شـکی نداشـته باشـد      ،در بـاب آن  ،صـاحب آن  ،علمی است کهعارفان 
 .شود الیقین می و حق الیقین عین، الیقین علمشامل  ،یقین دارا  مراتبی است که

 الیقین علم (الف

این علـم بـرا  اربـاب عقـول و     رو  ؛ از اینبرهان استعلمی است که مستند به ، الیقین علم
باشـد. منظـور از    شان مؤید به تأییدا  الهـی مـی   که عقل کسانی ،یعنی. الهی است حکما ِ

کسـانی هسـتند کـه     ،حکما  الهیحکمت فلسفی.  نه، حکمت در اینجا حکمت الهی است
ر موصو  به خیـر کثیـ  آگاهی دارند و حکمت آنان ، چنانکه هستند  حقایق موجودا  آنبه 
   حقایق و آگاهی از سرّ قدر،که از حکمت الهی است. ،علوم، ازاست عبار   ،خیر کثیر .است

 الیقین عین (ب

 اولیـا و  انبیـا رث علـم  کـه وا اسـت  اریـی الهـی    ،مقام صاحبان علوم حقیقـی  ،الیقین عین
کـم  بـه حُ اسـت.   حاصـل شـده   ها آنالهام و کشف برا   ،از طریق وحی این علم، .هستند
 اند.   شان به میراث گذاشته پیروان وریه االنبیا برا  العلما 
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 الیقین  حق (ج

 ،اولیا و کـامالن اسـت کـه از طریـق کشـف      ،انبیا ،برا  صاحبان معار  یعنیالیقین  حق
 ،در حقیقـت هسـتند   نکـه تعالی و سایر موجـودا  چنا  حقذوق و معنا به معرفت  ،شهود
 .امکـان نـدارد   الیقـین  علـم بـدون   ،الیقـین  تحصیل عین .[604-603، ص6]اند  شدهنائل 
 ،الیقـین  علـم صاحب . میسر نیست ،الیقین علم و الیقین عینالیقین نیز بدون تحصیل  حق

هـم عینـی    هم دارا  یقین علمی و ،الیقین عیناما صاحب  ،تنها دارا  یقین علمی است
 [.603ص، 6] باشد مرتبه را دارا می الیقین هر سه قصاحب ح است و
زیـرا   ؛اسـت  نهایـا   گانـه از آن اهـل   ایـن مراتـب سـه    گویـد: تمـامی   می سیدحیدر 
ورود آنان به عـالم  الیقین ابتدا   د آنان به علوم حقیقی اریی و عینالیقین ابتدا  ورو علم

. ایـن  شـود  ها می فنا و نظایر آن است که سبب رفع تمامی حجاب ،مشاهده اعیان و مقام
ابتدا  ورود آنان بـه   الیقین حقاست. و  محض طمس کاملاز فنا   مقام، مقام خبردادن

بعـد از   بـه فـرق  و موسوم  شود که پس از فنا  کلی حاصل می بقا  حقیقی است ۀمرتب
اسـت.  تعـالی   حـق جمع است که مقـام تکمیـل و بازگشـت بـه عـالم کثـر  در معیـت        

ت اذا رمیـت ولکـن هللا   مارمیـ »فرمایـد:   مقام پیامبر )ص( می  قرآن دربار که طور  همان
نه خـود انسـان کامـل بلکـه وجـود       این مرتبه، در [.438 -437ص، 6] (17انفال/)« رمی

همین مقام  نوافل به حدیث معرو  به قربِ .داند می و شناسد می ،بیند مرلق است که می
بی ینرق  بی یبصر و یده و رجله فبی یسمع و لسانه و بصره و کنت سمعه و»اشاره دارد: 

این همان مقامی است که نهایت مراتب  [.207، ص5، ج 22]« بی یمشی بی یبرش و  و
قاب قوسین أو »تعالی از آن به مقام  حق التر از آن مقامی متصور نیست وانسان کامل و با

بـا اشـاره بـه آن    عارفان  اعلی است و افقِ تعبیر فرموده که مقام محمود و (9نجم/)« ادنی
مقام کشف غرا اسـت کـه    ،این مقام درحقیقتا  نیست.  قریه آن سو  عبادان :اند گفته
، 22]« لو کشف الارا  ما أزدد  یقینـا »اند:  فرمودهتوصیف آن  درعلی )ع( منین ؤالمامیر
غایت قصو  و احـدیت   ،علیا ۀمرتب ،الجمع مقام جمع ،ر  است ازکه عبا [153، ص40ج

  [.606-604ص ،6]فرق و جمع 
العقـل والعـین موسـوم     ذو بـه  ،عارفـان چنین مقامی نـزد  صاحب  :گوید می سیدحیدر

کـدام از   هـیچ  کنـد و  ، مشاهده مـی خلق را در حق که حق را در خلق و است. یعنی کسی
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از جهتی دیگر خلـق،   از جهتی حق و ،بلکه وجود واحد را ؛شود ، حجاب دیگر  نمیها آن
مانع او از  ،حدیت وجه حقو نه ا شده ،احدبیند. نه کثر  مانع او از شهود وجه واحد  می

  [.113، ص6] شود ، میشهود کثرا  خلقیه
ذا  الهی، ادراک وجود مرلق بـه لحـا      دربارمعرفت بشر   ۀدرجباالترین  ،درواقع

چـون انسـان    گیرد؛ صور  می ،اساس استعداد وجود  مدرکوحد  حقیقی است که بر
ـ و  در اعتدال تام قرار دارد ،  وجود کامل از لحا از ادراک او  ،کامـل الهـی اسـت    ۀنمون
  [.629-628ص ،26]ترین ادراک ممکن خواهد بود  نقص بی ،وجود مرلق
در  ،کثـرتش  ۀهمگوید: این همان مقامی است که بنده نفس خود را با  می سیدحیدر

نفس خود را  ،و همچنین مقامی است که حقکند  مشاهده می ،صور  واحد به ،حق ۀآین
پروردگـار و عبـد بـرا     بینـد. درواقـع    صور  کثر  می به ،بنده ۀآیندر  ،وحدتش ۀهمبا 

هـا    یکی از نام زیرا« منؤالم ةمرآمن ؤالم: »است تعالی فرموده چون حق؛ اند یکدیگر آینه
ا  اسـت کـه عـار      مخصوص بهترین و واالترین مرتبه ،مؤمن است. این مقامتعالی  حق

کـه بـاالتر از آن    کلـی اسـت   یقی وصـولِ ام، مقام جمع حقزیرا این مق آید؛ بدان نایل می
، 22] «را  الحـق  ،نیمن رآ» :فرمودند یامبر )ص( در وصف آنپ نیست کهمقام و مرتبتی 

دست و پهلو  خدا هستم، من  ،من چهره»فرمودند: و حضر  علی )ع(  [235، ص58ج 
  [.152-151ص، 23؛ 349ص ،39ج  ،22] «آشکار و پنهانم ،پایان ،آغاز

 نسان کاملعلم سریانی ا

، در همة عوالم و حقایق حضور و سریان دارد؛ با این بیـان کـه انسـان    عربی ابنکاملِ  نانسا
ر پـی ایـن سـریان بـه     و دشـود   پرتو سریان حق، سار  در عالم می کامل در سفر سوم در

سریان و حضور وجـود    بنابراین، یکی از نتای  [.119-118، ص20]رسد  یقین حقانی می
جایگـاه انسـان کامـل     عالم خواهد بود. به اعتقاد او تمام جزئیا  در سرتاسر آگاهی از حق،

که در سرتاسـر بـدن حاضـر و از آن    نسبت به تن است  ،مانند جایگاه رو ه ،نسبت به عالم
حیـا    رو  و فاقـد  همچـون بـدن بـی    ،موجودا  بدون انسان کامـل همۀ  ،پس .آگاه است

م یل آدم و آدم هوالکتـاب الجـامع فهـو للعـال    صکله تف فالعالم» :گوید عربی می ابن باشند. می
العالم وحده دون االنسان وجدته کالجسـد المسـوّ  بایـر     کالرو  من الجسد، فاذا نظر  فی

اما اینکـه چگونـه رو ِ    [67ص ،2ج ،8] رو  و کمال العالم باالنسان مثل کمال الجسد برو 



 1393ادیان و عرفان، سال چهل و هفتم، شماره دوم، پاییز و زمستان   258

سـیر و   ،سوم از اسفار اربعـه در سفر ، انسانِ کامل، در تاروپود جسد، یعنی عالم حاضر است
شـان   ذا  واسرۀ بهلیا  کامل، پس از رسیدن به حق او ،یعنی؛ افتد سلوک عرفانی اتفاق می

در  ،سـپس  .دهد شان دست می وجود حقانی برا و شوند  حق باقی می به بقا ِ ،)سفر دوم(
 و یابنـد  ا  مـی  تبهحق را در هر مر ،سو  خلق )سفر سوم( به ،شان از سو  خداوند بازگشت

 واسـرۀ  بـه  نـه   حق است، واسرۀ بهاین  .یابند تعالی درتمام موجودا  سریان می همانند حق
 [.531ص ،20] شـود  مـل مـی  ترین مظاهر الهی کا در اصلی ،ها آنتا آنجا که سیر . شانخود

 ،الیقـین بـرا  و    ، حـق یببه این ترت ورسد  نهایی می ت که عار  به کمالِدر این سفر اس
م مراتـب  تمـا  حقایق، براز جهت سریانش در  وشود  ایق آگاه میو از همه حق دست آمده به

  [.504و  118ص، 20] کند عالم علم تفصیلی پیدا می

و  شـود  مـی رحمانی متحد  با نفسِ ،صعود کردوقتی تا تعیّن اول  ،درواقع انسان کامل
چنـین   .الیقـین اسـت   نوع حـق  یابد. این حضور از یان میدر تمام عوالم سر ،آنبا سریان 

أجسـادکم  » فرمایـد:  کبیـره اسـت، کـه مـی    جامعـۀ    این فراز از دعابا اعتقاد  منربق 
 [.629ص ،26 ؛959ص، 19] «النفـوس  و أنفسـکم فـی  ارواحکم فی االروا   و االجساد فی

حقیقـت هـر شـی      یابد و خود را در متن نظام هستی می ،سیدهانسان به حق ر ،بنابراین
 ،رو از ایـن  .شود او می و تمام عالم شئون کند جستجو می ،حضور در متن وجود  او با ،را

انا جنب هللا الذ  فـرطتم و   ،هللا أنا نقره با  بسم» :فرماید می، آن  دربارحضر  علی )ع( 
 «رضـون األ أنا السموا  السـبع و  الکرسی و أنا أنا العرش و أنا القلم و أنا اللو  المحفو ، و

                                                                     [.324ص، 19، ج25]

ایجـاد  اراد  داونـد  کـه خ  هنگامیگوید:  می وحا فتاز صاحب  به نقلآملی  سیدحیدر
 شـود.  نامیده مـی  «هبا »ا  پیدا شد که  حقیقت کلیه او، ۀمقدس  اراددر ایر عالم را نمود؛ 

تجلـی  « هبـا  »بـر ایـن    ،خداوند با نور خود ،سپس .عالم استلین موجود در این وین اا و
 استعداد خـویش از نـور   صور  قوه بوده و به حسب قوه و عالم در این نشئه به ۀهم. کرد

 «فیهـا مصـبا    کمشـکاة  مثل نوره » خداوند فرموده است: ،اساس اینبر .گیرند آن بهره می
نـور حقیقـت    تـرین چیـز بـه آن،    کخدا به چراغی تشبیه شده و نزدی نور ،پس (35نور/)

مظهـر نـور    ،پیـامبر )ص(  حقیقـت، در کنـد.  که از آن نشئه، قبول نور می است، محمدیه
ترین فـرد بـه    در هیکل هستی و ماهیا  شده است و نزدیکن وجود سریاِ موجبِ اعظم،



 259 علم انسان کامل از دیدگاه سیدحیدر آملی

، 8؛ 411-410ص ،6] که حامل اسرار پیامبران استاست حضر  علی )ع(  ،این حقیقت
اعتبـار   ،قیقت محمدیه دارا  دو اعتبـار اسـت  ح سیدحیدرزیرا به اعتقاد  ؛[119ص ،1ج

مـردم بـه    تـرینِ  ه نزدیـک باطنی آن متعلق به خاتم والیت کـ  ۀجنب. اعتبار باطن ظاهر و
آیـد، غیـر از علـی )ع( کسـی دارا  چنـین       شمار می ا  از حسنا  و  به اوست و حسنه

وایـت پیـامبر اکـرم )ص( کـه     ه بـه ر با توجـ و   [.411، ص6] خصوصیتی نیست قرب و
کند کـه   ابت میو روایا  دیگر ی [480، ص33، ج22] «علی من نور واحد أنا و»فرمودند: 
      .[409-411ص ،6] حقیقت نبی اکرم )ص( یکی است و علی )ع( حضر ِ حقیقتِ

 ( در تمـام مراتـب هسـتی   وجود حضر  علی )ع( مانند حقیقت پیامبر )ص ،بنابراین
حسـب   بـه  درواقـع نفـس مکتفیـه،    گوید: می زمینه زاده آملی در این حسن .متجلی است

ن، حتـی فراتـر از آ   و شـود  مقاما ، عدیل صادر اول مـی صعود و ارتفاع درجا  و اعتال  
شـئون   ،کمـاال  وجودیـه   جمیـع  ،در این مقام یابد و اتحاد وجود  با وجود منبسف می

   ندشو حقیقت او می

  شخصی وجود معتقدند که مراتـب تمـامی موجـودا  در    بر مبنا  وحد ،اهل تحقیق
در قـوس   وو حقیقت والیت اسـت   نا  نفس رحمانی یا حقیقت محمد عیّقوس نزول از ت

تمـامی   جـامع جمیـع مراتـب اسـت و     صعود حقیقت انسان کامل دارا  جمیـع مظـاهر و  
 هسـتند.  ذا  او  و از اجـزا رزخیه، نفـس حقیقـت انسـان کامـل     حقایق عقالنیه و رقائق ب

ن خاص و اسـم مخصـوص   ا  از درجا ، تعیّ حقیقت انسان کامل برحسب هر درجه درواقع
حقیقت خود اسـناد   نا  را بهایز است که آیار تمامی آن تعیّج دلیل،همین  و بهکرده حاصل 
ـ  األوّل، انا نو  األوّل، انا آیه انا آدم»فرماید:  می زمینه )ع( در این حضر  علی دهد. ا الجبار، ان
الصور، انا ذلک النور الذى اقتبس موسى منـه الهـدى، انـا صـاحب      االسرار، انا صاحب حقیقه

، ص 11] «نو  و منجیه، انا صاحب ایوب المبتلى و شافیه، الى غیر ذلک من االخبار و اآلیـار 
علـم اآلدم األسـما     و»( 12یـس/ ) «کل شی  أحصیناه فی امام مبـین »آیۀ براساس و  [268
بـر   وجمیع حضـرا  احاطـه دارد    برمبین حقایق اسما بوده، انسان کامل ( 31 بقره/)« کلها
نفس  زیرا ؛شوند جوار  و  می اعضا و ۀمنزل جمیع موجودا  به کائنا  تصر  کرده وماد  

 مؤید مکتفی در مقام ارتقا  وجود  به نفس رحمانی دارا  رتبه فوق خالفت کبر  اسـت 
أن  هـا  ناالـنفس االنسـانیه مـن شـ    »گوید:  میزمینه   مالصدرا در این [.154-151ص ،12]
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یکـون   الجمیع و ها ساریه فیتکون قوت تبلغ الی درجه یکون جمیع الموجودا  اجزا  ذاتها و
   [.245ص، 18] «هقالکون والخلی وجودها غایه

 گیری نتیجه

، در سـنت عرفـانی از سـنخ کشـف و علـم      سیدحیدرماهیت علم انسان کامل در نظر  .1
است و جامعیت، سریان، یقین حقانی، لدنی، اریی، مـوهبتی و اصـالی بـودن از    حضور  

 مختصا  آن است. 
بـوده و از بـاالترین    انبیابرترین انسان کامل، وارث تمام  عنوان بهپیامبر اکرم )ص(  .2
معصومین )ع( وارث حقیقی علم پیـامبر   ۀعلمی برخوردار است و پس از ایشان ائم ۀمرتب
یعنـی حضـر     اولیـا خـاتم   و انبیاخاتم  علم کشفی از آن اصالتاًچنین، هستند. هم)ص( 
 شوند.مند میپرتو علم ایشان و به تبع آن، از علم کشفی بهره در است و مابقی)ع(  علی
حقیقـت مرـر  اسـت و انسـان کامـل       شریعت، طریقـت و  مراتب علم در سه رد  .3

 معرفتی است. ۀمرتبجامع هر سه 
رفت در سه سر  یقین علمی، یقین عینی و یقین حقانی قابـل طـر    مع و ، از منظر .4

 .است ، یعنی باالترین نوع علمالیقین( حقانسان کامل از سنخ یقین حقانی ) است و علم
حقیقـت   او بـا  با اتحـاد  ،علم انسان کامل در قوس صعودجامعیت، اصالت و برتر   .5

سـریان انسـان کامـل در عـوالم      محمد  و نفس رحمانی تبیین شده و در قوس نزول، با
 .شودتفسیر می
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