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(تاریخ دریافت مقاله93/4/22 :ـ تاریخ پذیرش نهایی)93/1/8 :

چکیده

جانمایۀ عرفان اسالمی دو مسألۀ توحید و موحد ،یعنی انسان کامل است و دربـار آن
بهعنوان یکی از اساسیترین ارکان عرفان اسالمی ،مباحث عمیق و ارزشـمند مرـر
شده است .یکی از مشخصهها بارز انسان کامل مسألۀ علـم اسـت .مقالـۀ حاضـر نیـز
درصدد پژوهش در این مسئله است که ماهیـت و مختصـا علـم انسـان کامـل ،نـزد
سیدحیدر آملی چیست؟ در این پژوهش این نتـای بـهدسـت آمـد :سـیدحیدر آملـی
توانسته با برقرار پیوند میان علم و معرفت شهود و با استمداد از سهگانۀ شـریعت،
طریقت و حقیقت و سهگانۀ علمالیقین ،عینالیقین و حقالیقـین ،جامعیـت ،اصـالت و
برتر علم انسان کامل را بهخوبی تبیین نماید .بنابراین ،ماهیت علم انسـان کامـل در
نظر سیدحیدر ،از سنخ کشف است و جامعیـت ،سـریان ،یقـین حقـانی ،لـدنی ،اریـی،
موهبتی و اصالی بودن از مختصا آن است .همچنین ،سیدحیدر بر پایۀ طر وحـد
شخصی وجود و با بهرهگیر از دو مؤلفۀ اتحاد و سریان ،به تبیین علم انسان کامل در
دو قوس صعود و نزول پرداخته است .افزون برآن ،در تفکر شـیعی سـیدحیدر ،پیـامبر
اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) ،از مصادیق اتم انسان کامل هستند.

کلیدواژهها :انسان کامل ،حقالیقین ،سریان ،سیدحیدر آملی ،عرفان ،علم لدنی.
 .1نویسنده مسئول ،استاد دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 .2استادیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
 .3دانشجو دکتر فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
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مقدمه

انسان کامل بر انسانی اطالق میشود که جمیع اسـما جمـال و جـالل حـق را در خـود
تجلی داده و مظهر جمیع شئون الهی است .چنین انسانی تجلی تام حضر حق و آینـۀ
شهود همۀ اشیا است .این جایگاه بر باالترین مرتبۀ انسانیت یعنـی انبیـا و اولیـا الهـی
اختصاص دارد .در این میان ،پیامبر اکرم (ص) بـهعنـوان جـامع مقـام نبـو  ،رسـالت و
والیت باالترین جایگاه را دارد .همۀ انبیا وریۀ او هستند و نزدیکترین فرد از اولیا به ایـن
مقام امیرالمؤمنین میباشد .از محور ترین ویژگیها انسان کامل ،علم و آگـاهی او بـه
حقایق و اسرار عالم است .انسانی که مظهر اسمالعلـیم مـیباشـد ،مشـرق حقـایق الهـی
خواهد بود و این جایگاه نتیجۀ دو مقام والیت و خالفت او میباشد؛ زیرا انسان کامل کـه
وجودش حقانی شده ،در تمام مراتب عالم حضور مییابد؛ میتواند جانشین حق در میان
خلق و خلیفۀ خداوند ،در تدبیر امـور عـالم باشـد .سـیدحیدر آملـی بـهعنـوان نماینـد
برجستۀ عرفان شیعی و از شاگردان مکتب ابنعربی ،با بهرهمند از تعالیم اهل بیت (ع)
و با تلفیق افکار ابنعربی و تعالیم شیعه ،به تبیین مبانی عرفـانی مـیپـردازد .و عقایـد
شیعه را با عرفان واقعی یک چیز میداند و معتقـد اسـت هـر دو اصـول خـود را از ائمـۀ
معصومین ،گرفته اند .و مفهوم انسان کامل را با تحلیل عرفانی شیعی توصیف میکنـد.
از نظر و انسان کامل کسی است که در علـوم شـریعت ،طریقـت و حقیقـت بـه کمـال
رسیده باشد و معتقد است ظهور حقتعـالی جـز در کامـلتـرین مظهـر او کـه از آن بـه
خلیفه ،نبی ،رسول ،ولی و امام تعبیر میشود ،متحقق نمیشـود .در ایـن مقالـه بـرآنیم،
ویژگی علم انسان کامل را از دیدگاه سیدحیدر مورد بررسی قرار داده و به سـؤاال زیـر
پاسخ دهیم .ماهیت و مختصا علم انسان کامل از دیـدگاه سـیدحیدر چیسـت؟ انسـان
کامل چگونه به علم بیپایان الهی دست مـییابـد؟ سـیدحیدر چـه تبیینـی از اصـالت و
جامعیت علم انسان کامل عرضه میکند؟
چیستی علم

از دیدگاه سیدحیدر آملی حیا قلبها و حیا هر چیز به علـم اسـت ،3[ .ص-175
 .]176و تعریف علم را بسیار مشکل میداند؛ چون علم نزد برخی بـدیهی و وجـدانی و
نزد برخی دیگر ،کسبی یا ضرور است که به انداز توان ،باید آنرا تحصیل کرد .مرلـق
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علم نزد هیچیک از این دو دسته تعریف ندارد .مرلق علم چیز است که هم شامل علم
واجبتعالی و هم شامل ممکنالوجود است؛ پس نمیتـوانیم بـه هـیچ صـور از چنـین
علمی تعریف ارائه دهیم؛ زیرا علم واجبتعالی ،علم فعلیِ ذاتیِ حقیقیِ ازلی اسـت و علـم
ممکن ،انفعالیِ عارضیِ مجاز و کسبی اسـت [ ،4ص .]472ماهیـت ایـن دو علـم بـاهم
متفاو است .بنابراین ،نمیتوان تعریف مشترکی از این دو علـم ارائـه داد .سـیدحیدر از
زبان فالسفه ،علم را مبنا حصول صور معلوم در نفس یا حصـول صـور معقـول در
نفس عاقل تعریف میکند .او این تعریف علم را بیفایده تلقی مـیکنـد؛ زیـرا بـه اعتقـاد
فالسفه و حکما ،حقیقت اشیا و کنه ذا آنها کـه همـان صـور آنهاسـت ،هرگـز بـه
شناخت انسان درنمیآید [ ،4ص .]472و همچنین علم را از دیـدگاه متکلمـان چنـین
تعریف میکند :علم یا اضافۀ محض است یا صفت ذا اضافه .و این تعریـف را صـحی
ندانسته و علم را اعم از اینها میداند .سیدحیدر پس از بیان تعاریف علم از زبان فالسفه
و متکلمان و نقدآنها ،نظر اهل عرفان را در تعریف علـم پذیرفتـه و مـیگویـد« :تعریـف
مفید در این باب این است که علم در نظر ایشان عبار است از آنچه که از جانـب خـدا
برا آنها کشف میشود که یا به طریق وحی و الهام است و یا به طریق کشف و کشـف
نیز عبار است از برداشتن حجاب از صور معلوم و مرلوب؛ زیرا علم از نظر اهل هللا از
سنخ وجدانیا و ذوقیا است نه علوم کسبی رسمی» [ ،4ص .]472از نظـر سـیدحیدر،
علم اعم از معرفت ،و معرفت اخص از علم است کـه البتـه اطـالق لفـم علـم بـر هـر دو
صحی است .لذا بهطورکلی علم نسبت به ماکشف احاطی ،تمیز و انفعالی و نسبت بـه
واجبتعالی ،کشف تام ،حقیقی ،ذاتی و فعلی است [ ،4ص .]476بنابراین ،و علـم مـا و
حقتعالی را همان کشف دانسته که ماهیت آنها با یکـدیگر متفـاو اسـت و کشـف در
اینجا به دو معنا اعم و اخص استعمال شده است .و میگوید ،محال است بتـوان جـز
از طریق کشف و مشاهده به واجبتعالی معرفت پیدا کرد و در ممکن نیز چنـین اسـت؛
زیرا حقیقت ممکن جز حقتعالی نیست .پس همۀ علوم و معـار بـه صـور کشـف و
مشاهده است [ ،4ص .]475کشف و مشاهده همان علم حضور است .پس همۀ علوم و
معار بهصور علم حضور است .سیدحیدر پس از نقـل تعریـفهـا متفـاو  ،نظـر
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نهایی خود را ،چنین بیان میدارد :علم عبار است از کشـف بـه طریـق وحـی ،الهـام و
کشف و کشف عبار است از رفع حجاب از چهرة معلوم [ ،4ص.]477
جامعیت علمی انسان کامل

در نظام وحد شخصی وجود ابنعربی ،انسان ،مشتمل بـر همـۀ حقـایق و کامـلتـرین
حقیقت در نظام هستی است [ ،8ج ،1ص .]163با این توضی  ،انسان کامـل از یـک سـو
حقایق خلقی و عالم کثر را بهنحو بساطت و احدیت در خود دارد و از سویی ،مشـتمل
بر حقایق الهی و عالم وحد است [همان ،ج ،2ص .]487سیدحیدر آملی نیـز براسـاس
آموزة جامعیت انسان کاملِ ابنعربی ،از جامعیت علمی انسان کامل سخن میگوید.
از منظر سیدحیدر ،تمامی علوم و حقایق در ابتدا از حضر رب اعلی بر عقل اول یـا
امالکتاب یا قلم اعلی یا انسان حقیقی مسمی به رحمن ،بهطور اجمـال نـازل مـیشـود و
سپس از عقل بر نفس کلی و مسمی به اسم رحیم ،بهطور تفصیل تنزل پیـدا مـیکنـد و
پس از این دو ،بهطور اجمال و تفصیل به سایر موجودا میرسد [ ،6ص.]568
عقل اول بهواسرۀ احاطهاش بر جمیع حقایق و صـور عـالم بـه طریـق اجمـال خـود
عالمی کلی است که اسم رحمن با آن شـناخته مـیشـود و نفـس کلـی نیـز بـهواسـرۀ
احاطهاش بر جمیع جزئیا بهطور تفصیل ،خود عالم کلی دیگر است که اسم رحیم از
آن معلوم میشود .انسان کامل نیز در مقام رو بهطور اجمـال و در مقـام قلـب بـهطـور
تفصیل جامع جمیع آنهاست؛ زیرا و نمونها از آن عالم است که روحش بهازا عقل
اول و قلبش بهازا نفس کلی است .و عالمی کلی اسـت کـه مظهـر اسـم هللا اسـت و
بهوسیلۀ او معرفت هللا حاصل میشود؛ زیرا هللا جامع جمیع اسما است .به عبار دیگـر،
رحمن اسم خاص برا خدا تعالی و اشاره به رحمت عـام خـدا بـه ماسـو هللا دارد و
اسم رحیم اسمی عامی است با معنا خاص؛ زیرا هم بر حقتعالی و هم بر غیر او صـادق
است و معنا آن خاص است .در نهایت یـواب و جـزا را ،بـه غیـر خـود عرـا مـیکنـد.
همچنین رحمان اسمی است که به یکایک موجودا بـر حسـب اقتضـا حکمـت و بـه
مقدار قابلیت آنها ،بر وجه بدایت افاضۀ وجود و کمـال مـیکنـد و رحـیم افاضـهکننـد
کمال معنو مخصوص بهنوع انسان ،بر حسب نهایت است .اسم هللا جامع هر دو و سایر
اسما و کماالتی است که در ذیل آنان قرار دارد .بنابراین ،انسان کامل که مظهر اسـم هللا
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است ،جامع همۀ کماال است .بههمین دلیل ،حضـر علـی (ع) فرمودنـد« :مـن نقرـۀ
"با " بسم هللا الرحمن الرحیم هستم»؛ زیرا بسم هللا الرحمن الرحیم مشتمل بـر جمیـع
مراتب الهیه ،کونیه و تمام فضایلی است که در جمیع کتب الهیه گرد آمـده اسـت .تمـام
فضایل کتب پیشین ،در قرآن وجود دارد و جمیع فضایل قرآن منحصر در سـور فاتحـه
است و کلیۀ فضایل سور فاتحه در بسم هللا الرحمن الرحیم است و آن حضر بـهمثابـۀ
نقره نسبت به تعیّن اول که نور حقیقت محمد است ،میباشد؛ زیرا پیامبر اکـرم (ص)
همچون «با » است و علی (ع) نقرۀ زیر «با » ،همانطور که «با » بدون نقره تعیّن نـدارد.
پیامبر (ص) نیز کامل نمیشود ،مگر با والیت حضر علی (ع) .بههمین جهـت حضـر
علی (ع) فرموده است :علم حقیقی همچون نقره است و حصول علم حقیقی موقـو بـر
اطالع از این نقره و کیفیت ظهــــور آن و چگونگی مظــــاهر و مراتـب آن اسـت [،6
ص .]564- 561بنابراین ،معلم علوم حقیقی در مرتبۀ اول ،حقتعـالی و در مرتبـۀ بعـد،
انسان کامل است که جامع تمام معار و حقایق الهی میباشد.
علم غیراکتسابیِ انسان کامل
ابنعربی با تقسیم علم به کسبی و وهبی ،نبو و کتاب آسـمانی را از سـنخ علـم وهبـی
معرفی میکند [ ،8ج ،1ص .]254سیدحیدر نیز در امتداد تفکیک یادشـده ،علـم انسـان
کامل را ،علمی وهبی مرر میکند .با این توضی که او علوم را از نظر منشأ علم بـه دو
قسم کسبی و وهبی تقسیم میکند:
الف) علوم رسمی اکتسابی

علومی که با تحصیل و تعلیمِ انسانی و بهتدری رن فـراوان و در مـد طـوالنی حاصـل
می شود .مقصود از کسب ،اخذ کردن از مخلوقی مانند خـویش اسـت کـه بـا اسـتفاده از
روش عقلی و ترتیب مقدما قیاسی و نتای فکر حاصل میشود .اما اخذ و دریافـت از
خداوند متعال به هر صور که میسر شود ،ارث نامیده میشود؛ زیرا در غیر این صـور ،
الزم است علوم انبیا ،رسوالن و فرشتگان همگی کسبی باشد؛ چـون آنهـا علـم خـود را
بهطور مستقیم از حقتعالی دریافت میکنند .بنابراین علومی که به طریق وحی ،الهـام و
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کشف از خداوند متعال یا از انبیا و فرشتگان به طریق القا و تلقین دریافـت شـده باشـد،
کسبی شمرده نمیشود و ریاضت و مجاهد در آن هیچ دخالتی ندارد [ ،6ص.]472
ب) علوم ارثی الهی (وهبی)

علومی که با تعلیم ربانی بهطور تدریجی یا غیر تدریجی ،همراه با راحتـی و آرامـش و در
مدتی اندک حاصل میشود [ ،6ص .]472در واقع ،این علم همان علم ذوقـی اسـت کـه
مراد از آن دارا شدن است نه دانا بودن ،به این صور که انسان هر اسم حاکم در هستی
را بیابد و بچشد و آن را لمس کند [ ،13ص .]444علم لدنی افاضۀ نور حقتعـالی اسـت،
که بهوسیلۀ آن عالم ملکو و جبرو برا انسان کشف میشود و افاضۀ فضل ،حکمـت،
معار  ،علوم و حقایق از طر حقتعالی است .این نورانیت ،فیض الهی ،معرفـت و علـم،
علم اریی و الهی نامیده میشود [ ،5ص .]21سیدحیدر معتقد است ،علم لدنی برا اهل
نبو و والیت است .چنانکه برا خضر (ع) حاصل شده است که حـقتعـالی از آن خبـر
داد« :علمناه من لدنا علما» (کهف )65 /و حضر علی (ع) فرمودند« :پیامبر زبـانش را در
دهانم گذاشت ،پس برا قلبم هزار باب از علم گشوده شد و از هر بابی هزار باب گشوده
شد» [ ،22ج ،40ص .]126به اعتقاد و  ،این مرتبه از علم را ،بـه مجـرد تعلـیم انسـانی
نمیتوان یافت؛ بلکه انسان در این مقام به قو علم لدنی متمکن میشود [ ،6ص.]451
بهنظر سیدحیدر ،علوم حقیقی ،مرلوب بالذا هستند و در سرشت انسان به ودیعـت
نهاده شده و در دل او جا دارند [ ،6ص .]516این علوم گاهی اوقـا  ،بـدون واسـره از
طر خداوند حاصل میشود ،آنجا که خداوند میفرماید« :و علمناهُ من لَدُنا علماً» گـاهی
بهواسرۀ عقل کلی یا نفس کلی حاصل میشود ،که میفرماید« :اقرا و ربک االکرم الـذ
علَّم بالقلم» که مقصود از قلم در آیۀ مذکور عقل اول است و گاهی عقل اول را قلـماعلـی
مینامند .آنجا که میفرماید« :ن والقلم و ما یسررون» که مقصود از آن نفس کلی اسـت.
عقل اول را آدم حقیقی و انسان کبیر نیز نامیدهاند؛ بههمین دلیـل علـوم اهـل عرفـان و
تصو را علوم اریی نیز مینامند؛ چون از طر پدر معنو آنها آدم حقیقی برا آنهـا
به ارث رسیده است [ ،4ص.]492-491
توضی آنکه ،جمیع علـوم و حقـایق بـهصـور مجمـل در عقـل اول یـا امالکتـاب و
قلماعلی ،وجود دارد و در نفس کلی که لو محفـو و کتـاب مبـین نامیـده مـیشـود،
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بهصور تفصیلی مسرور است .سیدحیدر معتقد است ،اگر رو و قلب انسـان تعلـق بـه
بدن و احوال دنیو نداشته باشد ،میتواند همانند رو انبیا و اولیا (ع) بدون هیچ مانعی
بر تمام آنچه در امالکتاب و کتاب مبین است ،آگاه شود؛ زیرا تعلق قلـب و رو بـه امـور
ماد مانند ابر که میان خورشید و زمین حایل شـده ،میـان رو و دو کتـاب مـذکور
حایل و مانع اطالع او از حقایق مندرج در آنهـا مـیشـود [ ،6ص .]535-534بنـابراین،
دریافت علوم اریی منوط به صفا قلب و زدودن حجاب از چهر دل و توجـه کامـل بـه
حضر رحمانیه و رحیمیه است و بـدون شـرایف فـوق ،تحصـیل ایـن علـوم غیـرممکن
میباشد [ ،6ص .]570و میگوید :علما قلب را به آینها صا و روشن تشبیه کردهاند
که برابر لو محفـو اسـت و علـوم و حقـایق الهیـه منـدرج در آن قـرار گرفتـه اسـت.
همانطور که امکان ندارد ،چیز که در برابر آینۀ صا قرار گرفته ،در آن دیـده نشـود،
به همین ترتیب امکان ندارد ،چیز در لو محفو باشـد و در آینـۀ قلـب صـا دیـده
نشود [ ،6ص ]536-535؛ زیرا وقتی جان انسان با موجودا عـالم غیـب رابرـه حاصـل
کرد ،آنچه در خور استعداد او باشد ،از صور ها غیـب در او منـتقش مـیشـود؛ ماننـد
آینها که برابر آینها دیگر بگذار و در آن آینه ،صور هـایی مـنعکس شـده باشـد و
الزم نیست همۀ صور ها غیبی کـه در مجـردا عـالم غیـب اسـت ،در جـان انسـان
منعکس شود؛ زیرا که پذیرفتن هر صور  ،اسـتعداد خـاص مـیخواهـد [ ،14ص.]195
حقتعالی از حقیقت چرک و کدورتی که بهسبب تعلقا دینـو بـر آینـۀ قلـب عـار
می شود ،چنین خبر میدهد« :کَالّ بَلْ رانَ عَلیَ قُلوُبِهم ما کانوُ یَکْسِبوُن» (مرففّـین .)14/
بنابراین ،اتصال رو انسان با عالم غیب ،هنگامی حاصل میشود کـه اشـتااال او انـدک
شده و سرگرمی به عالم عنصر نداشـته باشـد [ ،14ص .]195نفـس پیـامبر در غایـت
پاکی است بنابراین ،اطالع بر غیب برا او غیرقابل انکار است و حصول علم غیـب بـرا
نبی ،خالص از شـبها و القائـا شـیاطین و در مـورد آگـاهی از غیـب بـدین صـفت از
دیگران ممتاز است [ ،14ص.]195
البته سیدحیدر تأکید دارد که علوم اریی ،موقو بـر ریاضـت و مجاهـد و شـرایف
معینی از حیث ترک ،تجرید و توجه به حق و امثال اینها نیست؛ زیـرا ریاضـت یکـی از
اسباب آمادهگر و علل معدّه است وگرنه بهدست آوردن این علوم ،موقو برآنها نیسـت.
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خداوند فعل خود را با اسباب انجام نمیدهد ،همراه با اسباب انجام میدهد و بلکـه اصـال
تمام کماال از نظر آنها ،موهبت و اختصاص الهی است که بـدون توجـه بـه اسـباب و
شرایف حاصل میشود .چنانکه برا انبیا و اولیا (ع) حاصل شـده اسـت .بنـابراین ،علـوم
حاصل از وحی ،الهام و کشف نه کسبی است و نه به مدد اسباب حاصل شده است ،بلکـه
منوط به فضل الهی است [ ،6ص .]375بنابراین ،مجاهد و ریاضـت انبیـا و اولیـا بـرا
کسب علم یا کشف نبوده است ،بلکه عبودیت و انقیاد صر  ،به فرمان پروردگارشان بوده
و بهوسیلۀ آن شکر نعمتهایی را کـه قبـل و بعـد از وجودشـان بـه آنـان داده بـهجـا
میآوردند .بنا کار آنها بر فنا محض و محو کلی و منسوب نکردن چیـز بـه خـود
است [ ،6ص.]376
سیدحیدر همچنین راه کسب این علوم را انجام عبادا شرعی ظاهر که همان شـریعت
است و مجاهدا در اعمـال قلبیـۀ بـدنی یـا همـان طریقـت و جمـع کـردن میـان ایـن دو
بهطور که هیچیک حجاب دیگر نشود ،میداند .این مقام ،همان مقام حقیقت اسـت .در ایـن
صور  ،غذاها روحانی که علوم و حقایق هستند ،برایشان فراهم خواهد شد [ ،6ص.]570
از نظر و کسیکه این سه مرتبۀ معرفتی را دارا باشد ،انسان کامل است که به مقـام
تعلیم اسما الهی رسیده است .و میگوید :هیچ علمی و سّر نیست مگـر آنکـه ائمـۀ
معصومین (ع) منبع آن هستند .آنها به حق ارباب شریعت و پیشـوایان اهـل طریقـت و
اقراب حقیقتاند [ ،6ص.]9
سیدحیدر همچنین معتقد است ،استحقاق ورایت علوم حقیقی ،منـوط بـه دو شـرط
ورایت صور و ورایت معنو اسـت [ ،6ص .]500- 499منظـور از ارث معنـو همـان
علم ،معرفت ،ایمان و اعتقاد و همچنین عمل صال میباشد [ ،4ص]498؛ زیرا از دیدگاه
و  ،تحصیل علوم اریی ،جز با ارث حقیقی و نسب معنو که از آن به عمل صال تعبیـر
شده ،امکان ندارد .که حقتعالی به این حقیقت در آیۀ «انه لیس من اهلک أنه عمل غیـر
صال » (هود )46/اشاره نموده است و علوم حقیقی را تنها از آن بندگان صـال مـیدانـد.
دیگران نمیتوانند ،این حقایق را ،از قوه به فعل درآورنـد و ایـن دفـاین را ،از برـون بـه
ظهور بیاورند؛ زیرا فاقد صالحیت بوده و روحشان از وجود چنین گنجینههـایی بـیخبـر
است [ ،6ص.]498
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بنابراین ،از نظر و آنچه در ورایت علوم حقیقی اهمیت بیشتر دارد ،ورایت معنو
است .و برا تأیید نظر خود به روایت امام صادق (ع) استناد مـیکنـد ،کـه فرمودنـد:
«والیتی امیر المـومنین (ع) خیـر مـن والدتـی منـه» [ ،22ج  ،39ص ]299و همچنـین
میگوید ،حقتعالی در باب تحصیل نسب معنو  ،از بنـدگان مخلـص خـود مـیفرمایـد:
«فادخلی فی عباد و ادخلی جنتی» (فجر  )19/که منظـور از ایـن وارد شـدن در زمـر
بندگان مخلص که انبیا و اولیا هستند ،این است که ،شخص از آنان شده و از جهت معنا
با آنها متحد شود .درحالیکه از نسب صـور  ،صـرفاً بـا لفـم اطاعـت و تبعیـت تعبیـر
میکند؛ چنانچه میفرماید« :ان کنتم تحبون هللا فاتبعونی یحببکم هللا» (آل عمـران)31/
[ ،6ص.]502-500
سیدحیدر ،تقوا حقیقی را نیز عامل تحصیل علوم ارییه مـیدانـد و معتقـد اسـت،
جمیع این گن ها زیر پا انسان است؛ یعنی ،در وجود او مخفی است و اظهار آن منـوط
به صالحیت کلی او یعنی ،تقوا حقیقی است [ ،6ص .]511و در تفسیر آیـۀ «یـا ایهـا
الذین آمنوا إن تتقوهللا یجعل لکم فرقانا» (انفال )29/میگویـد :اگـر انسـان تقـوا داشـته
باشد و با مشاهده حقتعالی در عالم مظاهر و کثرا  ،از رؤیت غیر حق احتراز نماید ،علم
فرقانی به او اعرا خواهد شد کـه عبـار اسـت از ،مشـاهد تفصـیلی خداونـد ،در عـالم
مظاهر و با جمع میان تفصیل و اجمال ،از مرحلۀ تعلیم رحمانی (توسف عقل اول یـا آدم
حقیقی) به تعلیم الهی ،ارتقا پیدا مـیکنـد .چنانکـه در قـرآن آمـده اسـت« :واتقـوهللا و
یعلمکم هللا» (بقره )282/این مقام ،مقام سفر چهارم و سفر بالله است ،که از آن به فـرق
بعد از جمع ،تعبیر کردهاند .بدین ترتیب در دیدگاه سیدحیدر ،عالیترین مرتبـۀ علم،کـه
همان فرق بعد از جمع است ،نیاز به عالیترین مرتبۀ تقوا دارد؛ کـه هـرکس ایـن مرتبـۀ
تقوا را پیشه کند ،حقتعالی روزنی برا خارج شدن او از ظلما کثر و شـبها نـاروا،
فراهم میکند .علم توحیـد حقیقـی را کـه نـور حقیقـی اسـت ،روز او مـیفرمایـد [،6
ص .]546-545چنین کسی حق را با خلق و خلق را با حق مشاهده میکند ،بدون اینکه
یکی حجاب دیگر شود .او موحد حقیقی است [ ،6ص .]218این مقام کساني است کـه
به مقام والیت نائل شدهاند .انسان در این مقام به مصداق روایا مربوط بـه قـرب نوافـل
با دیده و گوش الهي ميبیند و ميشنود .در این مرحله که مقام انسانهاي کامـل اسـت،

246

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

حجابهاي ظلماني و نوراني خرق شده و سالک به شهود الهي نایل ميشود و پس از آن
به غواصي در دریاي شهود پرداخته و به کثر هاي مادون با علم الهي ،علم پیدا ميکنـد
[ ،10ج ،10ص273-270؛  ،17ج ،2ص.]361-360
از نظر سیدحیدر واریان علوم انبیا بهطور خاص ،نخست بالذا اوصیا معصوم هسـتند
و دیگران از اهل عرفان و تصو با رسیدن به مقام کشف و شـهود ،و دیگـر بـالعر  ،بـا
تبعیت از اولیا معصوم ،میتوانند از این علوم بهره ببرند .اینـان بـا وصـول بـه حقیقـت
مقام والیت و تصدیق آن ،به مقام واال کشف و شهود تام میرسند [ ،6ص.]231 ،223
و ائمۀ معصومین (ع) را ،واریان حقیقی و خازنان علم پیامبر ،معرفی میکنـد و معتقـد
است پس از ایشان ،پیروانشان از حیث والیت و نسـب معنـو و قرابـت حقیقـی ،وارث
علوم و کماال آنها هستند [ ،6ص .]503سیدحیدر روایتی از امـام صـادق (ع) در ایـن
زمینه نقل میکند که میفرمایند« :خداوند پیامبران اولوالعزم را آفرید و آنـان را بـا علـم
برتر و فضیلت داد و رسول خدا عالم بود به آنچـه کـه آنـان عـالم نبودنـد ،و مـا عـالم
هستیم به علـم رسـول خـدا و علـم آنـان» [ ،6ص406؛  ،22ج ،17ص .]145همچنـین
حضر علی (ع) فرمودند« :ا مردم آگاه باشید که آن علمی را که آدم (ع) از آسمان بـا
خود به زمین آورد و تمام مقاما و کماال و علومی که به آن تمامی پیامبران تا پیامبر
آخرالزمان با سایر افراد بشر امتیـاز پیـدا کردنـد ،همـه در عتـر و اهـل بیـت پیامبـر
آخرالزمان (ص) جمع و ذخیره شده است» [ ،22ج  ،26ص.]160
این احادیث بهخوبی نشان میدهد که علم همۀ انبیا ،در وجود مبـارک رسـول اکـرم
(ص) ،به نقرۀ کمال خود رسیده و بعد از آن در وجود ائمـۀ طـاهرین (ع) ذخیـره شـده
است .این علم در اصل برا خاتماالنبیا و خاتماالولیا حاصل میشود؛ بهعلت اینکه مظهر
اسم اعظم هستند و به جمیع مقاما و مراتب ادراکی احاطـه دارنـد .بنـابراین ،مشـاهد
حق ،تنها از طریق مشکا خاتماالنبیا و خاتماالولیا ،یعنی حضر علی (ع) امکـانپـذیر
است [ ،9ص 62و 64؛  ،13ص ،]92به این دلیل که حقیقت محمد  ،با حقیقـت علـو
در والیت کلیه اتحاد دارند.
بدیهی است که علی (ع) کلیـۀ کمـاال حضـر ختمـی مرتبـت را بـه ورایـت دارا
میباشد .دلیل این اتحاد اشتراک در دایر وجود است و مجموع کماال  ،برحسب بـاطن

علم انسان کامل از دیدگاه سیدحیدر آملی

247

برا هر دو حاصل است و در واقع آنها نور واحد هستند [ ،6ص  .]411-409حـدیث
«انا مدینه العلم و علی بابها» [ ،22ج ،10ص ]120داللت بر این حقیقـت دارد کـه فـیض
علمی و معرفت حقیقی ،از مجرا والیت علو به موجودا میرسد.
به اعتقاد سیدحیدر ،امام حسن و امام حسین (ع) بهواسرۀ نسب معنو کـه بـهدنبـال
نسبت صور با پیامبر داشتند ،عالمترین مردمان ،پس از و محسوب میشـوند و از آنجـا
که ائمۀ نهگانه از اوالد امام حسین (ع) ،دارا نسب معنو بودنـد ،وارث علـم نبـی و ولـی
شدند و حقتعالی در کتاب قرآن به وجوه گوناگون از آنان یاد کرده و فرموده است« :و نرید
أنمن علی الذین استضعفوا فی األر و نجعلهم ائمة و نجعلهـم الـواریین» (قصـص )5/و یـا
«ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر أن األر یریها عباد الصالحون» (االنبیـا )105 /ایـن
آیا  ،بهخصوص دربار ایشان و عموماً دربار پیروان آنهاست [ ،4ص.]496
سیدحیدر همچنین میگوید آیۀ «و نریدُ أَن نَمُنَّ علی الذین استضـعفوا فـی االر و
نجعَلَهُم ائمَّه و نجعَلُهم الواریین» (قصص  )5/بهطور اخص دربـار حضـر مهـد (عـ )
تحقق مییابد ،که وارث تمام علومی است که از سو خداوند به انبیـا و اولیـا داده شـده
است [ ،4ص.]497-496
به اعتقاد سیدحیدر علوم حقیقی از سو خداوند متعال اعرا میشود و علمی کـه از
سو خداوند متعال به ارث میرسد ،متوقف بـر اسـتحقاق معنـو اسـت [ ،4ص.]499
بنابراین ،نسب صور بهتنهایی فایدها برا تحصیل نسب معنـو نـدارد ،بلکـه جمـع
میان هر دو آنها بهتر و کاملتر است و اوالد حضر علی (ع) تا مهد (ع ) هر دو
این فضایل را از مشرب نبو و والیت بـه ارث بـردهانـد و جـامع ارث صـور و معنـو
بودهاند [ ،4ص .]497و با ذکر روایا متعدد ،فضیلت حضر علی (ع) و فضـیلت اوالد
معصوم پس از ایشان و نیز فضیلت حضر مهد (ع ) را بهعنوان خاتم ایشـان و خـاتم
اولیا مقیده ،به حکم ورایت محمد  ،یابت میکند [ ،4ص.]236-218
علم وحیانی ،الهامی و کشفی انسان کامل

علم لدنی در قلمرو علم وهبی و غیراکتسـابی جـا دارد [ ،8ج ،1ص .]254علـم لـدنی در
یک معنا مشتمل بر سه قسم وحی ،الهام و کشف است و در معنـا دیگـر ،مقابـل علـم
وحیانی است (رک :ادامۀ مقاله).
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جهت تبیین سه قسم یادشده از علم نزد سـیدحیدر ،ناچـاریم نخسـت توضـیحی از
اقسام مذکور ارائه دهیم.
 .1وحی

وحی به دو قسم عام و خاص تقسیم میشود .البته وحی مخصـوص انبیـا ،وحـی خـاص
است .برا آشنایی با افکار سیدحیدر دربار وحی به تعریف هر دو قسم آن میپردازیم.

 وحی عام

وحی عام وحیا است که مشترک بین حیوانا  ،جمادا  ،انسـان بلکـه مشـترک بـین
تمام موجودا است؛ از قبیل وحی بـه زنبـور عسـل ،وحـی بـه آسـمان [ ،4ص491؛ ،6
ص.]454
 وحی خاص

وحی خاص ،وحی مخصوص انبیا و رسوالن الهی است .این نوع وحی ،یا بهواسرۀ فرشتۀ
وحی و یا بدون واسره به پیامبر میرسد .وحی باواسرۀ فرشته وحی ،مخصوص رسـوالن
و انبیا اولوالعزم است .وحی بدون واسره ،مختص انبیا است .برخی قسـم اول را ،وحـی
جلی و قسم دوم را ،وحی خفی نامیدهاند؛ چون بسیار از پیامبران ،جبرئیـل یـا فرشـتۀ
وحی دیگر بر آنان نازل نشده است؛ ولی به وحی خفی پیامبر بودهاند ،ماننـد پیـامبران
بنی اسرائیل [ ،6ص.]453
سیدحیدر کیفیت وحی را ،به نقل از غزالی ،چنین تشری میکند« :القا وحی وقتـی
صور میگیرد که ذا نفس کامل گردیده و تعلقا مـاد زدوده شـود و رو خـود را
به جانب بار تعالی کرده پس حقتعالی به او توجه نموده و با نظر الهی ،در و مینگرد؛
آنگاه به قلم عقل کلی ،صور علومی را کـه اختصـاص بـه خـود او دارد ،در لـو نفـس
مینگارد .بنابراین ،عقل کلی همچون معلم است و نفس قدسی همچـون مـتعلم و بـدین
ترتیب ،تمامی علوم بدون اینکه نیاز به تعلم و تفکر باشد ،برا نفـس حاصـل مـیشـود»
[ ،6ص.]449
چون انبیا علومشان را جز از وحی خاص الهی نمیگیرند ،پس قلبشان از علوم عقلـی
و استدالل منزه است؛ چون علم دارنـد بـه اینکـه عقـل از حیـث نظـر از ادراک امـور
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چنانکه هستند ،قاصر میباشد و خبر دادن (از راه نقـل و اسـتدالل) نیـز ،از ادراک آنچـه
جز بهواسرۀ ذوق بهدست نمیآید ،کوتاهی دارد .درنتیجه ،علم کامل جز در تجلی الهـی
و آنچه از پردهها و پوششها که حقتعـالی از دیـد دل و دیـد سـر ،کشـف و برطـر
میسازد ،باقی نمیماند .پس پیامبر همۀ امور قدیم و جدید ،عدم و وجود ،محال ،واجـب
و جایز آنها را ،آن چنانکه در حقایق و اعیانشان هستند ،ادراک مـیکنـد [ ،13ص335؛
 ،16ج ،2ص473؛  ،20ص.]825-824
 .2الهام

الهام نیز به دو قسم عام و خاص تقسیم میشود و الهام خاص ،مخصوص انبیا و اوصیا است.

 الهام عام

الهام عام گاهی با سبب حاصل میشود و گاهی بدون سبب؛ به عبار دیگر ،یـا حقیقـی
است و یا غیرحقیقی .الهامی که حقیقی است با تهذیب و تزکیۀ نفس و اتصا نفـس بـه
اخالق نیکو و اوصا پسندیده حاصل میشود؛ بهطور که مورد تأیید شـرع و موافـق بـا
اسالم باشد .الهام غیرحقیقی برا انسانها خـاص ،ماننـد راهبـان و برهمنـان حاصـل
میشود ،که از نوع خاطرها شیرانی است .جدا کردن این دو قسم الهام نیاز بـه میـزان
الهی دارد که این میزان الهی ،انسان کامل است [ ،6ص.]455
سیدحیدر علمی را که از الهام عام حاصل میشود ،به دو دسته خـاطرههـا ملکـی یـا
رحمانی و خاطرهها شیرانی یا نفسانی تقسیم کرده و در تعریف آن میگوید« :هـر آنچـه
سبب خیر و صفا باطن شود ،بهطـور کـه سـرانجام آن ،خـالی از فتنـه و فسـاد باشـد و
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
و هر آنچه که سبب شر و کدور باطن شده و برخال قسم اول باشد ،خاطر شیرانی و یا
نفسانی است .تشخیص خاطر شیرانی از خاطر رحمانی ،تنها توسـف انسـان کامـل و امـام
معصوم و نبی مرسل که بر باطن اشیا و اسـتعدادها موجـودا چنانکـه هسـتند ،آگـاهی
دارند ،امکانپذیر میباشد» [ ،6ص .]457-455و این دلیل را یکی از دالیل نیازمند بـه
امام و مرشد مرر میکند و میگوید« :هرکسی دارا قدر تشخیص میان الهام حقیقـی
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وغیرحقیقی و خاطر الهی و شیرانی نیست؛ بنابراین ،مراجعه به اهل بیت (ع) و متابعـت از
انسان کامل یعنی امام معصوم را الزم میداند» [ ،6ص.]456
 الهام خاص

الهام خاص مخصوص انبیا و اولیا است و مانند وحی یا با واسره و یا بـدون آن ،حاصـل
میشود .آن قسم الهام که با واسره است ،شخص آنرا با حواس در مییابد؛ یعنی همـراه
با صو و صدایی خارج از خود شخص است ،بهطور که آن را میشـنود و معنـا آن را
درمییابد .این الهام ،مخصوص حاال اولیۀ پیامبران است .مانند رویا و آن را جز ِ وحـی
خاص دانستهاند .الهام بدون واسره بهصور القا معانی و حقایق بر جانها اولیاست،
که از عالم غیب بهصور تدریجی یا به یکباره ،فیضان یافتـه و نـازل مـیشـود و ماننـد
نور است که از مشکا غیب بر قلب صا و لریف و بیکدور میتابد [ ،6ص.]455
سیدحیدر ،علم حاصل از وحی خاص را ،علم نبو و علـم حاصـل از الهـام خـاص را،
علم لدنی غیبی میداند [ ،6ص .]458و وحی خاص را ،افاضۀ عقل کلی و الهام خـاص
را اشراق نفس کلی میداند و این نوع وحی را زیور انبیـا و الهـام را زینـت اولیـا معرفـی
میکند و میگوید« :همچنانکه نفس کلی از عقل کلی ،پایینتر است ،الهام نیـز از وحـی
پایینتر است .علم لدنی هم شامل انبیا و هـم اولیـا مـیشـود؛ امـا وحـی فقـف مخـتص
پیامبران است» [ ،6ص .]450سیدحیدر معتقداست ،علم لدنی حاصل از الهام ،اگرچـه در
همه زمانها وجود دارد ولی قو و ظهور آن در زمان ما بیشتر است؛ چون خداوند بـاب
وحی خاص را مسدود کرده ،اما اراده کرده است کـه بـاب الهـام بـاز باشـد و راه والیـت
گسترش یابد و این باب در این عالم جز با رحلت خاتم اولیا که همان مهد (ع ) اسـت
مسدود نمیشود [ ،6ص.]458
 .3کشف

کشف حاصل برا انبیا و اولیـا همـان وحـی و الهـام اسـت کـه دارا مراتـب بسـیار
میباشد .کشف در لات به معنا رفع حجاب است و در اصرال عبار اسـت از آگـاهی
شهود و وجود از معانی غیبی و امور حقیقی که در ماورا ِ حجاب است و بر دو قسم
صور و معنو میباشد [ ،6ص462؛  ،20ص.]107
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کشف صور آن چیز است که در عالم مثال ،از طریق حواس پن گانه حاصل میشـود.
انواع کشف صور از تجلیا اسما الهی حاصل میشود؛ زیرا شهود و دیـدن از تجلیـا
اسم بصیر است که فرد در ایر آن ،صور اروا متجسد و اروا روحانی را مشاهده میکنـد
و یا از تجلیا اسم سمیع است که از طریق شنیدن حاصل میشود؛ مانند اینکه ،پیـامبر
اکرم (ص) صدا وحی را بهصور کالمی منظوم یا بانگ جرس میشنیدند و مراد از آن
را درمییافتند و یا به صور بوئیدن نفحا الهیـه و رایحـههـا ربانیـه اسـت؛ چنانکـه
پیامبر اکرم (ص) فرمودند« :انی لِأجِد نفس الرحمان من جانب الیمن» [ ،7ج ،1ص ]51و
همینطور دیگر اسما ،که حصول آن از طریق سایر حواس نیز ممکن است .گاهی برخـی
از انواع کشف با یکدیگر جمع میشوند و گـاهی اوقـا بـهتنهـایی انجـام مـیشـوند [،6
ص465-462؛  ،20ص.]108-107
انواع کشف صور متعلق به امور دنیو است که رهبانیـت نامیـده مـیشـود؛ زیـرا
صاحب این نوع کشف ،با ریاضت و مجاهد  ،بر خبرها غیبی دنیو آگاه میشود .اهل
سلوک به خاطر بیالتفاتی به امور دنیو به این نوع کشـف توجـه ندارنـد؛ زیـرا بیشـتر
متوجه امور اخرو و احواال آخر هسـتند [ ،6ص  .]465کشـف صـور مربـوط بـه
حوادث دنیو نیست؛ بلکه شامل مکاشـفا در حقـایق اخـرو و روحـانی اسـت .ایـن
مکاشفا  ،از آنجا که غالباً با اطالع از معانی غیبی ،همراه است و اکثر مکاشـفا معنـو
را نیز در خود دارد ،باالترین مرتبۀ کشف هستند و با جمع صـور و معنـی ،فـرد را بـه
یقین باالتر و برتر میرسانند .گروهی از اهل سلوک که مقصودشان فنا فیهللا و بقـا
به اوست ،به این نوع کشف نیز توجهی ندارد [ ،6ص.]466-465
این نوع کشف از جهت برداشته شدن تمـام حجـابهـا یـا بعضـی از آن هـا ،مراتـب
مختلفی دارد که عبارتند از:
 .1کسی که اعیان یابته را در حضر علمیۀ الهیه مشاهده میکند ،عالیترین مقام را دارد.
 .2مرتبۀ بعد مشاهد اعیان یابته ،در عقل اول و سایر عقول است.
 .3مشاهد اعیان یابته ،در لو محفو و باقی نفوس مجرده و بعد در کتـاب محـو و
ایبا  ،سپس در سایر اروا عالیـه و کتـب الهیـه اسـت .چنـین کسـی عـرش ،کرسـی،
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آسمان ها ،عناصر و مرکبا را مشاهده میکند؛ زیرا تمام اینها ،مراتب کتاب الهی اسـت
که مشتمل بر آنچه تحت آن است از اعیان وحقایق ،میباشد.
سیدحیدر بیان میکند کسیکه اعیان یابته را در حضر علم الهی مشـاهده مـیکنـد،
نسبت به دیگران در عالیترین مقاما کشف ،قرار دارد؛ زیرا از حیث شهود ،این عالیتـرین
و باالترین مرتبها است که بندگان خدا ،قادر به وصول آن هستند .فوق این مرتبه ،شـهود
ذا است که هنگامِ تجلی ،بندگان را فانی میسازد [ ،6ص468-466؛  ،20ص.]109
و میگوید :عالیترین مرتبۀ کشف صور  ،شنیدن بیواسرۀ کالم حقتعـالی اسـت
مانند پیامبر اکرم (ص) که در شب معراج و سایر اوقا  ،کـالم حـقتعـالی را بـیواسـره
میشنیدند .آن حضر میفرماید« :لی مع هللا وقت ال یسعنی فیه ملـک مقـرب او نبـی
مرسل» [ ،22ج  ،18ص ]360و پس از آن شنیدن کالم حق ،به وساطت جبرئیـل ماننـد
شنیدن کالم قرآن و سپس ،شنیدن کالم عقل اول و سـایر عقـول و بعـد شـنیدن کـالم
نفس کلیه و سایر فرشتگان آسمانی و زمینـی ،یعنـی شـنیدن کـالم دیگـر موجـودا و
مجردا است [ ،6ص467-466؛  ،20ص .]109و دربار سایر انـواع کشـف صـور از
حیث ارتباط با حواس همین نظر را دارد [همان] .به اعتقاد عارفان منبع انواع مکاشـفا ،
قلب انسان و عقل منور علمی اوست ،که حواس روحانی قلب را بهکار میگیرد؛ زیرا قلـب
نیز دارا چشم ،گوش و سایر حواس است .این حـواس روحـانی ،درواقـع اصـل حـواس
جسمانی ما هستند و هنگامیکه حجاب از میـان حـواس روحـانی و جسـمانی برداشـته
شود ،اصل و فرع با هم متحد شده و انسان بـا حـواس روحـانی ،همـان چیـز را ادراک
میکند که با حواس جسمانی ادراک میکند و بالعکس و رو تمامی ایـنهـا را ،بـه ذا
خویش مشاهده مینماید؛ زیرا این حقایق در مرتبۀ رو با هم متحدند .تمـام حقـایق در
عقل اول متحدند؛ چون عقل تمام موجودا است [ ،6ص 467؛  ،20ص.]109
 کشف معنوی

کشف معنو از صور حقایق مجرد است و از تجلیا اسم علیم و حکیم که ظهور معـانی
عینی و حقایق غیبی است ،حاصل میشود و دارا مراتبی است که عبارتند از:
 .1ظهور معانی در قو مفکره ،بدون استعمال مقدما و ترتیب قیاس ،بـهنحـو کـه
ذهن از مباد مستقیم به مرالب انتقال پیدا میکند که حدس نامیده میشود.
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 .2ظهور معانی در قو عاقله که مفکره را بهکار میگیرد .این قو روحانی که حال در
جسم نیست ،نور قدسی نام دارد که حدس پرتو از انوار آن میباشد؛ زیـرا قـو مفکـره
امر جسمانی است و سبب حجاب آن نور میشود که کاشف از معـانی غیبیـه اسـت؛
لذا پایینترین مراتب کشف محسوب میشود.
 .3مرتبۀ معانی در قلب است که اگر آن معـانی ظـاهر شـده ،از سـنخ معـانی غیبیـه
باشد؛ در این صور ظهور آن را در این مقام ،الهام میگویند و اگـر معنـی ظـاهر شـده،
حقیقتی از حقایق یا روحی از اروا مجرده و یا عینی از اعیـان یابتـه باشـد ،تجلـی ایـن
قبیل امور را در قلب ،مشاهد قلبیه مینامند.
 .4مرتبۀ چهارم ظهور معانی در مقام رو است ،که شهود روحـی نامیـده مـیشـود.
صاحب این نوع کشف ،اگر انسان کامل باشد ،معـانیِ غیبیـه را بـدون وسـاطت اسـتعداد
ذاتیِ خویش ،مستقیم از خداوند علیم دریافت کرده و اگر انسان کامل نباشد ،آن معـانی
را بهوساطت قلب و برحسب استعداد و قرب خویش به خداوند و یا از طریق مالئکۀ عـالم
جبرو و ملکو  ،دریافت میکند.
 .5مرتبۀ ظهور معانی در مقام سرّ و سپس در مقام خفی .ظهور معـانی در ایـن مقـام
قابل مشاهده و تعبیر نیست و هنگامیکه معانی حاصل شده ،مقام و ملکۀ سـالک شـود،
علم او به علم حق متصل شده و عالیتـرین مقـام کشـف بـرا او حاصـل مـیشـود [،6
ص471-469؛  ،20ص.]111-110
سیدحیدر کسب مقاما و مراتب کشفها صور و معنو را ،منـوط بـه اسـتعداد
سالک و مناسبا روحی او میداند و چون استعدادها متفاو است ،مقامـا کشـف نیـز
متفاو خواهد شد.
و پس از تبیین انواع مکاشفا و مقاما آنها میگوید :صحی ترین و کامـلتـرین
مکاشفا از آن کسی است که مزاج روحانی او بیشتر از همـه ،بـه اعتـدال تـام ،نزدیـک
باشد .مانند ،اروا انبیا و اولیا کامـل (ع) و سـپس بـرا کسـانی اسـت کـه بـه آنهـا
نزدیکتر باشند [ ،6ص471؛  ،20ص.]111
علم یقینیِ حقانی انسان کامل

یکی از خصایص محـور علـم اهـل هللا ،در نظـام وحـد شخصـی وجـودِ ابـنعربـی،
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خراناپذیر آن است« :فانها (علم اهل هللا) تود الی رفع الخرا المرلق فی العـالم» [،8
ج ،2ص .]299بنابر آنکه خدا در همة عالم ظهور یافته و هر پدیده مشتمل بـر وجهـی از
حقیقت است؛ بنابراین ،در عالم خرا مرلق وجود ندارد [ ،15ص .]404ابنعربی اما بـا
طر حقالیقین در انسان کامل ،خرا نسبی را هم از او نفی مـیکنـد .سـیدحیدر نیـز
موافق با این فضا ،درصدد ایبا علم یقینی حقانی ،در پیامبر (ص) و امامان معصـوم (ع)
بهعنوان مصادیق اتم انسان کامل میپردازد.
او با طر موضوع شریعت ،طریقت و حقیقت درصدد بیـان ذومراتـب بـودن معرفـت
بشر است .این عنوان برگرفته از روایتی از پیامبر (ص) اسـت کـه فرمودنـد« :شـریعت
گفتار ،طریقت کـردار و حقیقـت احـوال مـن اسـت» [ ،3ص24؛  ،5ج ،3ص17-16؛ ،6
ص346؛  ،24ج ،11ص .]173و برا همه آنچه بهعنوان اصول و فروع دیـن شـناخته
میشوند ،سه مرتبۀ معرفتی مشخص کـرده اسـت و بـرا هریـک از آن اصـول و فـروع
معنایی در شریعت ،معنایی در طریقت و معنایی دیگر در حقیقـت معـین کـرده اسـت و
برا هریک از معار سهگانه صاحبانی را مشخص کرده است که هر شـخص از دیـدگاه
خاص و با ابزار خاصـی ،بـه معرفـت خـاص خـود ،نائـل مـیشـود [ ،5ج ،3ص83؛ ،21
ص .]456و برا هریک تعریفی ارائه میدهد:
شریعت :اسمی است که برا راهها الهی وضع شده و شامل اصول و فروع ،رخصـت
و عزیمت ،حسن و احسن میشود .علمی که متکفل فهم آن است ،فقه نام دارد.
طریقت :عمل به کاملترین ،بهترین و محکمترین آنهاست و در هر روش و مـذهبی
که انسان به بهترین و محکمترین ،آن عمل کند ،طریقت نامیده میشود .اعم از ایـنکـه
گفتار ،کردار و احوال باشد .علمی که متکفل فهم آن است ،حکمت نامیده میشود.
حقیقت :ایبا شی با مکاشفه و بهصور عینی یا بهصور وجدانی است .علمی کـه
متکفل فهم آن است ،عرفان نام دارد [ ،5ج ،3ص12؛  ،6ص .]344بـه بیـان دیگـر ،نـزد
این عار آملی ،شریعت ،طریقت و حقیقت ،بهعنوان حقیقت واحد که دارا اعتبـارا
گوناگوناند ،معرفی میشود .او نه شریعت را قربـانی طریقـت مـیکنـد و نـه حقیقـت را
منحصر و محدود به شریعت و بر پایۀ عقید ذوبرون بودن حقایق دینی و قـرآن ،افـزون
بر قرائت ظاهر قرآن ،سـعی در فهـم الیـههـا بـاطنی آن دارد و سـه مفهـوم شـریعت،
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طریقت و حقیقت بـهعنـوان سـرو و وجـوه مختلـف یـک حقیقـت ،نقـش محـور و
گستردها در این فهم ایفا میکند .بهطور که او غالباً در آیارش بهویژه در تفسیر خـود،
مفاهیم و واژهها را با سه نگاه شریعتی ،طریقتی و حقیقتی معرفی مـیکنـد [ .6ص،344
.]347-346
سیدحیدر در موضعی بیان میکند ،سهگانۀ شریعت ،طریقـت و حقیقـت متنـاظر بـا
علمالیقین ،عینالیقین و حقالیقین است .درواقع ،شریعت آن اسـت کـه حـق را عبـاد
کنی ،طریقت آن است که او را حاضر بدانی و حقیقت آن اسـت کـه او را مشـاهده کنـی
[ ،5ج ،3ص19؛  ،6ص.]344
بهنظر سیدحیدر ،انسان کامل از باالترین درجۀ معرفت برخوردار است که حقالیقـین
نامیده میشود .برا فهم بهتر این مرتبۀ علمـی ،تعریـف یقـین و مراتـب دیگـر آن نیـز
مرر میشود.
یقین عبار است از ،اعتقاد جازم مرابق با واقع بهنحو که زوال آن ممکـن نباشـد یـا
علم جزمی مرابق با واقع بهطور که شک و شبهه در آن نباشد [ ،6ص .]590در اصـرال
عارفان علمی است که ،صـاحب آن ،در بـاب آن ،هـیچ شـکی نداشـته باشـد [ ،6ص.]603
یقین دارا مراتبی است که ،شامل علمالیقین ،عینالیقین و حقالیقین میشود.
الف) علمالیقین

علمالیقین ،علمی است که مستند به برهان است؛ از اینرو این علـم بـرا اربـاب عقـول و
حکما ِ الهی است .یعنی ،کسانیکه عقلشان مؤید به تأییدا الهـی مـیباشـد .منظـور از
حکمت در اینجا حکمت الهی است ،نه حکمت فلسفی .حکما الهی ،کسـانی هسـتند کـه
به حقایق موجودا آن چنانکه هستند ،آگاهی دارند و حکمت آنان موصو به خیـر کثیـر
است .خیر کثیر ،عبار است از ،علوم ،حقایق و آگاهی از سرّ قدر،که از حکمت الهی است.
ب) عینالیقین

عینالیقین ،مقام صاحبان علوم حقیقـی ،اریـی الهـی اسـت کـه وارث علـم انبیـا و اولیـا
هستند .این علم ،از طریق وحی ،الهام و کشف برا آنها حاصـل شـدهاسـت .بـه حُکـم
العلما وریه االنبیا برا پیروانشان به میراث گذاشتهاند.

256

ج) حقالیقین

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

حقالیقین برا صاحبان معار یعنی ،انبیا ،اولیا و کـامالن اسـت کـه از طریـق کشـف،
شهود ،ذوق و معنا به معرفت حقتعالی و سایر موجـودا چنانکـه در حقیقـت هسـتند،
نائل شدهاند [ ،6ص .]604-603تحصیل عینالیقـین ،بـدون علـمالیقـین امکـان نـدارد.
حقالیقین نیز بدون تحصیل عینالیقین و علمالیقین ،میسر نیست .صاحب علـمالیقـین،
تنها دارا یقین علمی است ،اما صاحب عینالیقین ،هم دارا یقین علمی و هـم عینـی
است و صاحب حقالیقین هر سهمرتبه را دارا میباشد [ ،6ص.]603
سیدحیدر میگویـد :تمـامی ایـن مراتـب سـهگانـه از آن اهـل نهایـا اسـت؛ زیـرا
علمالیقین ابتدا ورود آنان به علوم حقیقی اریی و عینالیقین ابتدا ورود آنان به عـالم
اعیان و مقام مشاهده ،فنا و نظایر آن است که سبب رفع تمامی حجابها میشـود .ایـن
مقام ،مقام خبردادن از فنا محض طمس کامل است .و حقالیقین ابتدا ورود آنان بـه
مرتبۀ بقا حقیقی است که پس از فنا کلی حاصل میشود و موسوم بـه فـرق بعـد از
جمع است که مقـام تکمیـل و بازگشـت بـه عـالم کثـر در معیـت حـقتعـالی اسـت.
همانطور که قرآن دربار مقام پیامبر (ص) میفرمایـد« :مارمیـت اذا رمیـت ولکـن هللا
رمی» (انفال ،6[ )17/ص .]438 -437در این مرتبه ،نه خـود انسـان کامـل بلکـه وجـود
مرلق است که میبیند ،میشناسد و میداند .حدیث معرو به قربِ نوافل بههمین مقام
اشاره دارد« :کنت سمعه و بصره و لسانه و یده و رجله فبی یسمع و بی یبصر و بی ینرق
و بی یبرش و بی یمشی» [ ،22ج  ،5ص .]207این همان مقامی است که نهایت مراتب
انسان کامل و باالتر از آن مقامی متصور نیست و حقتعالی از آن به مقام «قاب قوسین أو
ادنی» (نجم )9/تعبیر فرموده که مقام محمود و افقِ اعلی است و عارفان بـا اشـاره بـه آن
گفتهاند :آن سو عبادان قریها نیست .این مقام درحقیقت ،مقام کشف غرا اسـت کـه
امیرالمؤمنین علی (ع) در توصیف آن فرمودهاند« :لو کشف الارا ما أزدد یقینـا» [،22
ج ،40ص ]153که عبار است از ،مقام جمعالجمع ،مرتبۀ علیا ،غایت قصو و احـدیت
فرق و جمع [ ،6ص.]606-604
سیدحیدر میگوید :صاحب چنین مقامی نـزد عارفـان ،بـه ذوالعقـل والعـین موسـوم
است .یعنی کسیکه حق را در خلق و خلق را در حق ،مشاهده مـیکنـد و هـیچکـدام از
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آنها ،حجاب دیگر نمیشود؛ بلکه وجود واحد را ،از جهتی حق و از جهتی دیگر خلـق،
میبیند .نه کثر مانع او از شهود وجه واحد احد ،شده و نه احدیت وجه حق ،مانع او از
شهود کثرا خلقیه ،میشود [ ،6ص.]113
درواقع ،باالترین درجۀ معرفت بشر دربار ذا الهی ،ادراک وجود مرلق بـه لحـا
وحد حقیقی است که براساس استعداد وجود مدرک ،صور میگیرد؛ چـون انسـان
کامل از لحا وجود  ،در اعتدال تام قرار دارد و نمونـۀ کامـل الهـی اسـت ،ادراک او از
وجود مرلق ،بینقصترین ادراک ممکن خواهد بود [ ،26ص.]629-628
سیدحیدر میگوید :این همان مقامی است که بنده نفس خود را با همۀ کثـرتش ،در
آینۀ حق ،بهصور واحد ،مشاهده میکند و همچنین مقامی است که حق ،نفس خود را
با همۀ وحدتش ،در آینۀ بنده ،بهصور کثر میبینـد .درواقـع پروردگـار و عبـد بـرا
یکدیگر آینهاند؛ چون حقتعالی فرموده است« :المؤمن مرآة المؤمن» زیرا یکی از نامهـا
حقتعالی مؤمن است .این مقام ،مخصوص بهترین و واالترین مرتبها اسـت کـه عـار
بدان نایل میآید؛ زیرا این مقام ،مقام جمع حقیقی وصـولِ کلـی اسـت کـه بـاالتر از آن
مقام و مرتبتی نیست که پیامبر (ص) در وصف آن فرمودند« :من رآنی ،را الحـق» [،22
ج  ،58ص ]235و حضر علی (ع) فرمودند« :من چهره ،دست و پهلو خدا هستم ،من
آغاز ،پایان ،آشکار و پنهانم» [ ،22ج  ،39ص349؛  ،23ص.]152-151
علم سریانی انسان کامل
انسان کاملِ ابنعربی ،در همة عوالم و حقایق حضور و سریان دارد؛ با این بیـان کـه انسـان
کامل در سفر سوم در پرتو سریان حق ،سار در عالم میشـود و در پـی ایـن سـریان بـه
یقین حقانی میرسد [ ،20ص .]119-118بنابراین ،یکی از نتای سریان و حضور وجـود
حق ،آگاهی از تمام جزئیا در سرتاسر عالم خواهد بود .به اعتقاد او جایگـاه انسـان کامـل
نسبت به عالم ،همانند جایگاه رو  ،نسبت به تن است که در سرتاسـر بـدن حاضـر و از آن
آگاه است .پس ،همۀ موجودا بدون انسان کامـل ،همچـون بـدن بـیرو و فاقـد حیـا
میباشند .ابنعربی میگوید« :فالعالم کله تفصیل آدم و آدم هوالکتـاب الجـامع فهـو للعـالم
کالرو من الجسد ،فاذا نظر فیالعالم وحده دون االنسان وجدته کالجسـد المسـوّ بایـر
رو و کمال العالم باالنسان مثل کمال الجسد برو [ ،8ج ،2ص ]67اما اینکـه چگونـه رو ِ
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انسانِ کامل ،در تاروپود جسد ،یعنی عالم حاضر است ،در سفر سوم از اسفار اربعـه ،سـیر و
سلوک عرفانی اتفاق میافتد؛ یعنی ،اولیا کامل ،پس از رسیدن به حق بهواسرۀ ذا شـان
(سفر دوم) ،به بقا ِ حق باقی میشوند و وجود حقانی برا شان دست میدهد .سـپس ،در
بازگشتشان از سو خداوند ،بهسو خلق (سفر سوم) ،حق را در هر مرتبها مـییابنـد و
همانند حقتعالی درتمام موجودا سریان مییابند .این بهواسرۀ حق است ،نـه بـهواسـرۀ
خودشان .تا آنجا که سیر آنها ،در اصلیترین مظاهر الهی کامـل مـیشـود [ ،20ص.]531
در این سفر است که عار به کمالِ نهایی میرسد و به این ترتیب ،حـقالیقـین بـرا و ،
بهدست آمده و از همه حقایق آگاه میشود و از جهت سریانش در حقایق ،بر تمـام مراتـب
عالم علم تفصیلی پیدا میکند [ ،20ص 118و .]504
درواقع انسان کامل ،وقتی تا تعیّن اول صعود کرد ،با نفسِ رحمانی متحد مـیشـود و
با سریان آن ،در تمام عوالم سریان مییابد .این حضور از نوع حـقالیقـین اسـت .چنـین
اعتقاد منربق با این فراز از دعا جامعـۀ کبیـره اسـت ،کـه مـیفرمایـد« :أجسـادکم
فیاالجساد و ارواحکم فی االروا و أنفسـکم فـیالنفـوس» [ ،19ص959؛  ،26ص.]629
بنابراین ،انسان به حق رسیده ،خود را در متن نظام هستی مییابد و حقیقـت هـر شـی
را ،با حضور در متن وجود او ،جستجو میکند و تمام عالم شئون او میشود .از ایـنرو،
حضر علی (ع) دربار آن ،میفرماید« :أنا نقره با بسمهللا ،انا جنب هللا الذ فـرطتم و
أنا القلم و أنا اللو المحفو  ،و أنا العرش و أنا الکرسی و أنا السموا السـبع و األرضـون»
[ ،25ج ،19ص.]324
سیدحیدر آملی به نقل از صاحب فتوحا میگوید :هنگامیکـه خداونـد اراد ایجـاد
عالم را نمود؛ در ایر اراد مقدسۀ او ،حقیقت کلیها پیدا شد که «هبا » نامیده مـیشـود.
و این اولین موجود در این عالم است .سپس ،خداوند با نور خود ،بـر ایـن «هبـا » تجلـی
کرد .همۀ عالم در این نشئه بهصور قوه بوده و به حسب قوه و استعداد خـویش از نـور
آن بهره میگیرند .برایناساس ،خداوند فرموده است« :مثل نوره کمشـکاة فیهـا مصـبا »
(نور )35/پس ،نور خدا به چراغی تشبیه شده و نزدیکتـرین چیـز بـه آن ،نـور حقیقـت
محمدیه است ،که از آن نشئه ،قبول نور میکنـد .درحقیقـت ،پیـامبر (ص) ،مظهـر نـور
اعظم ،موجبِ سریاِن وجود در هیکل هستی و ماهیا شده است و نزدیکترین فـرد بـه
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این حقیقت ،حضر علی (ع) است که حامل اسرار پیامبران است [ ،6ص411-410؛ ،8
ج ،1ص]119؛ زیرا به اعتقاد سیدحیدر حقیقت محمدیه دارا دو اعتبـار اسـت ،اعتبـار
ظاهر و اعتبار باطن .جنبۀ باطنی آن متعلق به خاتم والیت کـه نزدیـکتـرینِ مـردم بـه
اوست و حسنها از حسنا و بهشمار میآیـد ،غیـر از علـی (ع) کسـی دارا چنـین
قرب و خصوصیتی نیست [ ،6ص .]411و با توجـه بـه روایـت پیـامبر اکـرم (ص) کـه
فرمودند« :أنا و علی من نور واحد» [ ،22ج ،33ص ]480و روایا دیگر یابت میکند کـه
حقیقتِ حضر ِ علی (ع) و حقیقت نبی اکرم (ص) یکی است [ ،6ص.]409-411
بنابراین ،وجود حضر علی (ع) مانند حقیقت پیامبر (ص) در تمـام مراتـب هسـتی
متجلی است .حسنزاده آملی در این زمینه میگوید :درواقـع نفـس مکتفیـه ،بـهحسـب
صعود و ارتفاع درجا و اعتال مقاما  ،عدیل صادر اول مـیشـود و حتـی فراتـر از آن،
اتحاد وجود با وجود منبسف مییابد و در این مقام ،جمیـع کمـاال وجودیـه ،شـئون
حقیقت او میشوند
اهل تحقیق ،بر مبنا وحد شخصی وجود معتقدند که مراتـب تمـامی موجـودا در
قوس نزول از تعیّنا نفس رحمانی یا حقیقت محمد و حقیقت والیت اسـت و در قـوس
صعود حقیقت انسان کامل دارا جمیـع مظـاهر و جـامع جمیـع مراتـب اسـت و تمـامی
حقایق عقالنیه و رقائق برزخیه ،نفـس حقیقـت انسـان کامـل و از اجـزا ذا او هسـتند.
درواقع حقیقت انسان کامل برحسب هر درجها از درجا  ،تعیّن خاص و اسـم مخصـوص
حاصل کرده و بههمین دلیل ،جایز است که آیار تمامی آن تعیّنا را بهحقیقت خود اسـناد
دهد .حضر علی (ع) در این زمینه میفرماید« :انا آدم األوّل ،انا نو األوّل ،انا آیهالجبار ،انـا
حقیقهاالسرار ،انا صاحبالصور ،انا ذلک النور الذى اقتبس موسى منـه الهـدى ،انـا صـاحب
نو و منجیه ،انا صاحب ایوب المبتلى و شافیه ،الى غیر ذلک من االخبار و اآلیـار» [ ،11ص
 ]268و براساس آیۀ «کل شی أحصیناه فی امام مبـین» (یـس« )12/و علـم اآلدم األسـما
کلها» (بقره )31 /انسان کامل مبین حقایق اسما بوده ،بر جمیع حضـرا احاطـه دارد و بـر
ماد کائنا تصر کرده و جمیع موجودا بهمنزلۀ اعضا و جوار و میشوند؛ زیرا نفس
مؤید مکتفی در مقام ارتقا وجود به نفس رحمانی دارا رتبه فوق خالفت کبر اسـت
[ ،12ص .]154-151مالصدرا در این زمینه میگوید« :الـنفس االنسـانیه مـن شـانهـا أن
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تبلغ الی درجه یکون جمیع الموجودا اجزا ذاتها و تکون قوتها ساریه فیالجمیع و یکـون
وجودها غایهالکون والخلیقه» [ ،18ص.]245
نتیجهگیری

 .1ماهیت علم انسان کامل در نظر سیدحیدر ،در سـنت عرفـانی از سـنخ کشـف و علـم
حضور است و جامعیت ،سریان ،یقین حقانی ،لدنی ،اریی ،مـوهبتی و اصـالی بـودن از
مختصا آن است.
 .2پیامبر اکرم (ص) بهعنوان برترین انسان کامل ،وارث تمام انبیا بـوده و از بـاالترین
مرتبۀ علمی برخوردار است و پس از ایشان ائمۀ معصومین (ع) وارث حقیقی علم پیـامبر
(ص) هستند .همچنین ،اصالتاً علم کشفی از آن خاتم انبیا و خـاتم اولیـا یعنـی حضـر
علی (ع) است و مابقی در پرتو علم ایشان و به تبع آن ،از علم کشفی بهرهمند میشوند.
 .3مراتب علم در سه رد شریعت ،طریقـت و حقیقـت مرـر اسـت و انسـان کامـل
جامع هر سه مرتبۀ معرفتی است.
 .4از منظر و  ،معرفت در سه سر یقین علمی ،یقین عینی و یقین حقانی قابـل طـر
است و علم انسان کامل از سنخ یقین حقانی (حقالیقین) ،یعنی باالترین نوع علم است.
 .5جامعیت ،اصالت و برتر علم انسان کامل در قوس صعود ،با اتحـاد او بـا حقیقـت
محمد و نفس رحمانی تبیین شده و در قوس نزول ،با سـریان انسـان کامـل در عـوالم
تفسیر میشود.
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