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  میخاد دکترعین اله* *                                                                                               

  لیال پوراکبر*                                                                                                  
  

  سید حیدر آملی در باره علم وادراكبررسی دیدگاه 

  

  چکیده

  
  

خاص،محققان واندیشمندان توجه وعنایت همیشه مورددراك در طول تاریخ تفکر واندیشه بشري مباحث مربوط به علم وا
به عنوان نماینده  او.ازجمله این اندیشمندان سید حیدرآملی است .اند بوده است که با دقت ونبوغ خاصی به آن پرداخته

وعلم  روش عقالنی محضوي برناکارآمدي .شناسی،متناسب بامبانی عرفا می باشدعرفان شیعی داراي دیدگاه معرفت  برجسته
زیرا از نظر وي .معرفت تأکید دارد ومعتقد است رسیدن به معرفت ناب در گروسلوك عرفانی استدر پدیدآوردن  حصولی

معرفت حقیقی،معرفت به حق تعالی است وچنین معرفتی منشأ همه معارف دیگر است که آن نیز جزء به روش عرفانی 
  .وازطریق علم حضوري امکان پذیر نمی باشد

  ها کلید واژه

 قت،طریقت،شریعت،علم،کشف،وحی،الهام،حقی

  

  شهید رجایی تربیت دبیر دانشیار دانشگاه**

  دانشجوي کارشناسی ارشد فلسفه اسالمی*
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  بیان مسأله

بدین جهت شناخت علم وچگونگی حصول آن از دیرباز .دهد علم واندیشه مهمترین بخش از هویت انسان را تشکیل می

به آن ختصاص داده ونظرات معرفت بخش مهمی از آراء خود رادرنظر اندیشمندان جایگاه خاصی داشته است وبزرگان 

عرفا درعین قبول علوم رسمی واکتسابی آنرا .ازجمله این دیدگاه ها دیدگاه عرفانی است .ده اند ارائه دادراین زمینه  ارزشمندي 

ایج حاصل از براهین عقلی مرحله مقدماتی علم دانسته وبراصالت علوم حضوري تأکید دارند وعلم حاصل از مکاشفات را برنت

،درآثار مختلف خود،   سیدحیدر آملی به عنوان شاگرد برجسته ابن عربی وبا تأثیر پذیري از مشرب عرفانی.دهند ترجیح می

  .ها ونظراتش را در این زمینه بیان نموده است دیدگاه

   :ر استنوشتار حاضر درصدد پاسخگویی به سواالت زی

    مراتب ودرجات علم ؟علم از نظر سید حیدر داراي چه تقسیماتی می باشد؟حیدرآملی چیستتعریف علم از نظرسید 

  هاي کسب علم کدامند؟ راهچیست؟

 تعریف علم

از زبان فالسفه علم را  وي)176-175،صص 1377آملی،.(ازنظر سید حیدر حیات قلبها وحیات وزندگی هر چیزي به علم است 

این تعریف علم را بی فایده تلقی  کند او عقول در نفس عاقل تعریف میمبناي حصول صورت معلوم در نفس یا حصول صورت م

سان در نمی کند زیرا به اعتقاد فالسفه و حکما حقیقت اشیاء و کنه ذات آنها که همان صورت آنهاست هرگز به شناخت ان می

  ) 472، ص1367،همو. (  آید

تعریف علم را بسیار مشکل می داند چون علم نزد برخی بدیهی و  وجدانی و نزدبرخی دیگر کسبی یا ضروري  سید حیدر
از نظر وي مطلق علم تعریف ندارد چون مطلق علم چیزي است که هم شامل واجب تعالی و هم شامل ممکن الوجود . است

وي نظر اهل عرفان رادرتعریف علم  )472ص همان ،. ( تعریف ارائه دهیم ن علمیتوانیم به هیچ صورت از چنی است پس نمی
تعریف مفید در این باب این است که علم در نظر ایشان عبارت است ازآنچه که از جانب خدا «گوید قرار داده ومی موردتأیید

ست از برداشتن حجاب از صورت شودکه یا به طریق وحی والهام است ویا به طریق کشف وکشف نیزعبارت ا براي آنها کشف می
  )همان(»معلوم که به مطلوب آنهاست
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ونسبت به واجب تعالی  ماکشف احاطی ،تمیزي وانفعالی  سید حیدر علم را اعم از معرفت می داند می گویدعلم نسبت به
ها ماهیت آنعلم ما وحق تعالی را همان کشف دانسته که بنابراین وي ) 476،همان(ام ،حقیقی،ذاتی وفعلی است کشف ت

گوید،محال است که بتوان جزءاز  وي می به دو معناي اعم واخص استعمال شده است در اینجا وکشف متفاوت است بایکدیگر
پس .زیرا حقیقت ممکن جزءحق تعالی نیست.طریق کشف ومشاهده به واجب تعالی معرفت پیدا کرد ودرممکن نیز چنین است 

پس همه علوم .کشف ومشاهده همان علم حضوري است ) 475صهمان،(است ومشاهده همه علوم ومعارف به صورت کشف
.ومعارف به صورت علم حضوري است  

  مبانی معرفت
  . معرفت را در سه چیز می داند سید حیدر اصل و اساس

  ـ معرفت انفس که موسوم به انسان و عالم 3. ـ معرفت آفاق که موسوم به عالم و انسان کبیر است2ـ معرفت حق 1
  . باشد صغیر می

  وي معتقد است که اصل و ریشه همه این معارف معرفت حق است زیرا علت غایی در معرفت آفاق و انفس تنها 
  )210،ص1391آملی،(باشد  فت حق میمعر

  
  
  اقسام علوم 

الهی و ظاهري وباطنی تقسیم  وي علوم رابه اکتسابی و. دهد سید حیدر درآثار خود تقسیم هاي مختلفی ازعلم ارائه می
  :کند می
  :علوم رسمی اکتسابی. الف

  . شود رنج فراوان و در مدت طوالنی حاصل میو باعلومی که با تحصیل و تعلیم انسانی و به تدریج  
  ) وهبی ( علوم ارثی الهی :ب

، همو(شود می مدتی اندك حاصل حتی و آرامش و درعلومی که با تعلیم ربانی به طور تدریجی یا غیر تدریجی، همراه با را
بدیهی است این قبیل معرفت و دانش از طریق طهارت نفس ،تزکیه باطن و حضور در محضر قرب والیت ) 352ص،1391

  .ئمھ طاھرین برای سالک حاصل می شودا
اما علم ارثی . وي درباره ارتباط این دو علم با یکدیگر می گوید هر کدام از این دو علم بدون دیگري قابل تحصیل است

  . ی مفید نیستدر حالیکه علم کسبی بدون علم ارث بدون علم کسبی به تنهایی مفید است
  ) همان(.مانند علوم انبیاء و اولیاء بدون علم ظاهر مفیداست، اما علم کسبی بدون علم اولیاء و انبیاء مفید نیست

سید حیدر معتقد است عالم نافع، علمی است که به گونه اي یقینی  به معرفت پروردگار و معرفت اشیاء چنان که هستند  
د شناخت و بالعکس خدا را خواه. کسی که اشیاء را آنچنان که هستند بشناسد. شود و بین این دو الزمه برقرار است منتهی می

  ) 473همان، ص ( 
کتسابی در علوم منقول و معقول منحصرند و بنا به اقرار بزرگان این علوم از دستیابی به معرفت در حالیکه علوم رسمی ا

  )  473ـ  474همان، صص  . ( خداي تعالی و معرفت به اشیاء و معرفت نفس عاجزند
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لم اللهیات است که علمی است که متعلق به ظاهر است که شریفترین این علوم نزد علما، علم کالم و نزد حکما ع :علم ظاهر.ج
  .  هر دو مشتمل بر معرفت خداوند هستند

. علمی است که متعلق به باطن است که شریفترین و عالیترین آن نزد انبیا و اولیاء و موحدان ،علم توحید است:علم باطن.د
از نظر سید . استوي معتقد است که علم توحید بدون هیچ تردیدي خالصه علوم ظاهري و باطنی وزبده علوم رسمی وحقیقی 

- 367و71صص ،1391،همو، 467،ص1،ج1422آملی ،(رثه انبیاء می باشند حید رعلماء علم توحید، مطلقا انبیاء و بعد ازآنها و
  ا368

  
  :همیت علم توحیدا

هیچ علمی شریفتر از توحید که شرف علم به شرف معلوم آن است از آنجایی :شرافت علم توحید می گویدسیدحیدردرباره 
بر دیگر  نیزبه همان نسبت شرافت و مرتبت عالم توحید و.زیرا افضل معلومات و عالیترین و شریفترین آنها خداوند است نیست

شهداهللا «: به همین دلیل است که خداند او را در سلک مقربان خدا و فرشتگان او جاي داد چنانکه می فرماید. علما بیشتر است
و حتی در مرحله اي باالتر او را در سلک خود جاي ) 18/آل عمران ( »که والوالعلم قائما بالقسط انه ال اله انه ال اله االهووالمالئ

آل (»یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر اال اولوالباب.ومایعلم تاویله االاهللا والراسخون فی العلم«: داده و فرموده است
  )467،ص1،ج1422آملی،( )7/عمران

) ص(گویدبراي تحصیل چنین علمی است که پیامبر  وي میداند را برهمه عقال اجب میتوحیدعلم  سید حیدر تحصیل 
  )همان.(وبراي کسب آن امر به مسافرت نموده اند .».تحصیل علم بر هر مسلمانی واجب است«:فرمودند

  
  :علمومراتب  درجات 

 
ن معرفت بشري است این عنوان برگرفته ذو مراتب بودسیدحیدر باطرح موضوع شریعت،طریقت وحقیقت درصدد بیان 

 1362،همو(»حقیقت احوال من استو کردارطریقت شریعت گفتار،«:که فر مودند است) ص(ازروایتی از پیامبر
د،سه مرتبه شون دین شناخته می نوان اصول وفروعاسرارالشریعه،براي همه آنچه که به عاو درکتاب  )346ص،1368،همو،24ص

وبراي هریک از آن اصول وفروع معنایی در شریعت ومعنایی در طریقت ومعنایی دیگر در  کرده استین ومعمعرفتی مشخص 
وبا  هر شخص از دیدگاه خاص صاحبانی را مشخص کرده است که ست وبراي هریک از معارف سه گانهحقیقت معین کرده ا

)456ص ،1386،کبیر.(نائل می شود ابزارخاصی ،به معرفت خاص خود  
:دهد یک تعریفی ارائه میوي براي هر   

لهی وضع شده است وشامل اصول وفروع،رخصت وعزیمت،حسن واحسن می ي ااه اسمی است که براي راه: شریعت
.علمی که متکفل فهم آن است،فقه نام دارد.شود  

مل کند ترین،آن ع ترین آنهاست ودرهرروش ومذهبی که انسان به بهترین ومحکم ترین،بهترین ومحکم به کامل عمل:طریقت
.شود حکمت نامیده می.علمی که متکفل فهم آن است.یاکردار ویا احوال باشدکه گفتار شوداعم از این ،طریقت نامیده می  

نام  علمی که متکفل فهم آن است ،عرفان. اثبات شیء بامکاشفه وبه صورت عینی یا به صورت وجدانی است:حقیقت
)346ص،1368آملی ،(دارد  
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پایین معرفت ،طریقت را حد وسط وحقیقت را حد اعالي معرفت معرفی می کند ودر نهایت این سید حیدر شریعت را حد 
 ،همو.(لخاص است داند،اولین مرتبه ،مرتبه عوام ،دوم مرتبه خواص وسوم مرتبه خاص ا سه روش را سه مرتبه از معرفت می

) 22-21،صص1362 همو.351-350صص  
فت تشکیکی است به این معنی که همه این مراتب معناي یک حقیقت این مراتب سه گانه معرهمچنین از نظر وي 

انسان باید به ،که درمقام معرفت او از این عبارت این است مقصود.و طریقت ،شریعت را در خود دارد وحقیقت هردو را هستند
نهایی به معرفت حقیقت  که معرفت شریعت را در خود دارد ودر مرتبه معرفت شریعت برسد وبعدازآن به معرفت طریقت،درحالی

این مطلب فهم اوبراي )49ص اکبریان،(شودکه باالترین مرتبه است وچون به این مرتبه برسد جامع تمام مراتب است  نائل می
  لب اللب             -3لب      -2قشري        -1:کند می کند وعلم را به سه درجه تقسیم  مثالی ذکر می

علم باطنی یا لب علم  حفظ می شود همانطوري که شریعت براي  آن وسیله که به علم قشري علمی ظاهري است -1
پس اگر کسی حاالت وروش سلوکش را باشریعت هماهنگ نکند به فساد درروش .طریقت وطریقت براي حقیقت حافظ است

  .خواهد بود،حقیقت او نیز مشروع ومقبول  واگر طریقت با حقیقت مرتبط باشد.ووسوسه در امور مبتال می شود 
  اوهام وتخیالت مبراستپوسته لب، عقل منور به نور قدسی است که از -2
  )44،ص 3ج،1422،ملیآ.(شود ید میوسیله عقل تأی لب اللب،نوري الهی وقدسی است ،که به-3

  سید حیدرشریعت را مانند پوسته وطریقت را مانند لب وحقیقت را لب اللب معرفی کرده است که پوست وقشر 
  )353ص ،1368 ص،همو،23ص ،1362،همو.(ولب الب استحافظ لب ولب حافظ مغز اصلی 

  :راههاي کسب علم
    :حصول علم از دوراه امکان پذیراست

وکشف به صورت صوري  .خاصکه وحی والهام به صورت عام و استوکشف وحی والهام که به صورت : ربانیتعلیم  -1
در عین حال که بر اساس آیات قران شامل غیر آنها مانند زنبور عسل نیز  هی استوحی مختص انبیاء ورسوالن ال.ومعنوي است 

صوري چیزي  گیردهمچنین کشف فا نیز قرار میالهام به صورت خاص در انحصار اولیاء وبه صورت عام در اختیار عر. می شود 
وکشف معنوي به معناي ظهور .هی است شود که از تجلیات اسماء ال است که در عالم مثال از طریق حواس پنجگانه حاصل می

  )472ص1،ج1422،،همو350-345،صص،1391،همو.(که داراي مراتبی است  حقایق قلبی است 
آموختن علم ازدرون ازطریق - آموختن علم ازبیرون توسط انسانی دیگر  ب-الف:این علم بر دو نوع است : تعلیم انسانی-2
گوید تفکر باطنی مانندآموزش ظاهري است زیرا همانطور که در آموزش ظاهري سید حیدردر توضیح این نوع علم می .تفکر

واز آنجا که نفس کلی از هر عالم وعاقلی،موثرتر کند نیز روح از نفس کلی استفاده میگیرد درتفکر  فردي از فرد دیگر تعلیم می
  )472ص ،1ج،1422آملی،.(است یق ترتر است ،علم حاصل از این راه هم ازعلم حاصل از معلمان بشري قوي تر وعم وقوي

معتقد است که علم درنفس انسان بالقوه موجود است همان طوري که بذر در زمین وجواهر در قعر دریا یادردل معدن  وي
مانند زمین است وعلمی که ستفاده ومتعلم درا وعالم در فایده رسانی مانندزارع.آید درمی آموزش از قوه به فعلیتاوجود دارد وب

وهرگاه نفس متعلم به کمال رسید ماننددرخت پر ثمر وجواهري که از قعر .گردد بالقوه مانند بذر بود پس از فعلیت مانندگیاه می
  )همان(گردد دریا بیرون آمده باشد می

  :نتیجه گیري 
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وي نظر عرفا .ازنظر سید حیدر مطلق علم به دلیل این که هم شامل حق تعالی وهم موجودات دیگر است به تعریف در نمی آید

،معرفت حق تعالی است راکه علم حقیقی رامنحصر در علم حضوري می دانند پذیرفته وتاکید دارد چون منشأ همه معارف 

  .مکان پذیر نیست بنابراین همه علوم به صورت علم حضوري می باشدوشناخت حق تعالی جزءاز طریق کشف وعلم حضوري ا

معرفت حق تعالی است علوم را به دو دسته ظاهري وباطنی تقسیم کرده وعلم ،وي براین اساس که اصل واساس همه معارف 

زیرا معلوم آن خداوند  ومعتقد است علم توحید شریف ترین وعالی ترین علم استداند الصه وزبده همه این علوم ،میتوحید را خ

  .شریفترین وعالی ترین موجود استکه است 

موضوع شریعت،طریقت وحقیقت یاقشر ،لب ولب الب یاعلم  طرح.سیدحیدر قائل به تشکیکی بودن علوم ومعارف بشري است

،مراتب یک وي معتقد است که این مراتب سه گانه .عوام ،خواص وخاص الخاص،بیانگر نوع تفکراو دراین زمینه است 

  .برسدجامع تمام مراتب معرفت است مرتبه حقیقت به حقیقتندکه مراتب باالتر مراتب پایین رادربرداردوکسی که

واز این جهت علوم رابه اکتسابی وارثی الهی تقسیم  تعلیم ربانی وانسانی امکانپذیر دانستهوي حصول معرفت را به دو صورت ،

یی مفیدنیستند زیرا علم مفید از نظر او علمی است که به صورت یقینی به معرفت کند ومعتقداست علوم کسبی به تنها می

  .که علوم اکتسابی از چنین کارایی برخوردار نیستند،پروردگارومعرفت اشیاءمنتهی شود 
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 :منابع و مأخذ

  
  قرآن کریم.1
تحقیقات  انتشارات مؤسسه اطالعات و تهران، انوار الحقیقه،و اطوار الطریقه و اسرارالشریعه  ،)1362(سیدحیدر آملی،. 2

  فرهنگی،
  انتشارات قادر علیا، ،اسرارالشریعه واطوارالطریقه وانوارالحقیقه،ترجمه وتعلیق سید جواد هاشمی)1377(آملی،سیدحیدر.3
  جامع االسرار و منبع االنوار،تهران،انتشارات علمی وفرهنگی)1368(آملی،سیدحیدر .4
  جامع االسرار و منبع االنوار،ترجمه محمد رضا جوزي، تهران،انتشارات هرمس)1391(آملی،سیدحیدر .5
  المقدمات من کتاب نص النصوص،مشهد، انتشارات توس)1367(آملی،سیدحیدر، .6
 اپ وتفسیرالمحیط االعظم والبحر الخضم، تحقیق سید محسن موسوي تبریزي، تهران، سازمان چ)ق1422(آملی،سیدحیدر.7

  انتشارات وزارت ارشاد
  عرفان شیعی در اندیشه سید حیدر آملی،انتشارات مبعث،)بی تا(اکبریان،سیدمحمد،. 8

  عرفان ومعرفت قدسی،چاپ طه)1386(کبیر،یحیی.9
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