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جنبۀ الهی علم انسان کامل در عرفان و شريعت

تاريخ دريافت49/6/72 :

تاريخ تأييد46/9/49 :

محمدرضا متقیان

انسان كامل ،هم از منظر عرفان و هم از نگاه شريعت ،دو جنبهای است :گااه
آنچنان است كه بر طارم اعلي نشيند و همۀ هستي همچون كا

دسات بار وی

آشکار است و گاه هم پشت پای خود را نبيناد و تتاي از اماور جئ اي زنادگي
خود اطالعي ندارد .اين دو جنبۀ متعارضنمای علم انسان كامل سبب شاده كاه
اقوال گوناگوني در اين مسئله شکل گيرد كه در دو سوی افراط و تفاريط جاای
دارد .عدهای قايل به علم فعلي تضوری نسبت به جميع امور برای انسان كامال
شدهاند و ،در مقابل ،برخي چنين علمي را مردود دانسته و قايل به علم شانني و
ارادی شدهاند.
اين پژوهش ،باا رو

تو ايفي ،تحليلاي و انتقاادی و باه دور از افاراط و

تفريط و با ديدگاهي نو يعني «فعليت در عين شننيت» ،كوشيده است نشان دهاد
كه انسان كامل ،در عين اينکه به همۀ امور علم بالفعلِ عليالدوام دارد ،گااهي در
اثر عدم توجه به بعضي از امور اظهار بياطالعي ميكند ،چون علم به علم ندارد.

واژگان کلیدی :علم ،انسان كامل ،اسفار اربعه ،علم شنني ،علم فعلي.

* عضو هينت علمي دانشگاه پيام نور استان تهران.

*
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مقدمه

علم عرفان در دو بخش ا لي توتيد و موتد تقيقي (انسان كامل) تکون يافتاه
است .جايگاه انسان كامل در چينش نظام هستي بسيار رفيع و جامع است ،چاون
يک تقيقت ساری است كه جامع اسماء و اكوان بوده و از عر
وجود گستر

تا فار

عاالم

يافته است و آينۀ تمامنمای تضرت تق ميگاردد .ايان تقيقات

دارای شئون گوناگوني از قبيل واليت ،خالفت ،قدرت و علم است.
پژوهش تاضر تنها بُعد علم انسان كامل و گسترۀ آن را در دو مطلب اساساي
ذيل مورد بحث و بررسي قرار ميدهد:
اول .انسان كامل با بدن عنصری در آسمان عرفان و شريعت دوجنبه ای است،
چراكه ،از يک سو ،به عر

عالَم رسيده و در قوس نئول و قوس عود در تمام

مراتب هستي (تق و خلق ) تضور يافته و ،در نتيجه ،به همۀ آنهاا عاالم گشاته
است و ،از سويي ديگر ،در فر

و در تجاب طبيعت نيئ گرفتار است ،چون در

عالم ماده و جسم بهسرميبرد و بشری مانند ديگران اسات« :أَنَاا بَشَار ماْللکککم »...
(کهف ،)111 :كه اين جنبه خود اقتضا اتي دارد .بر اين اساس ،گاهي به بعضاي از
چيئهای جئ ي و امور عادی و روزمرۀ خود توجه و ،در نتيجه ،به آنها علم ندارد.
دوم .چطور ممکن است كه انسان كامل از جنبۀ الهاي باه هماۀ اماور آگااهي
داشته باشد و عالم به «ماكان و مايکون و ماهو كا ن» باشد اما از تيث بشاری از
بعضي امور و اتوال بي اطالع باشد .در اينجاست كه علم انسان كامل گرفتار يک
پارادوكس وتعارض ميگردد ،تعارض بين اينکه از جنبۀ الهي همهچيئ را ميداناد
و از جنبۀ بشری بعضي از امور را نميداند.
اين نوشتار بر آن است كه با راه تل حيحي را برای رهايي از اين تعاارض
و جمع بندی نهايي بين جنبۀ الهي و بشری علم انسان كامل در عرفان و شاريعت
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بيابد.
 .1جنبۀ الهی علم انسان کامل در عرفان

هر يک از مخلوقات و اسماء الهي مظهر و آينهای خاص و محادود از اساماء
الهياند اما انسان كامل جلوه گر همۀ اسماء الهي و اعيان (ثابته و خلقي) است .باا
اين وجود ،گسترۀ علم انسان كامل در عرفان تا به كجاست؟ آيا در عرفاان ،علام
انسان كامل ،همچون علم بقيۀ آدميان ،فقط بشاری و در مرزهاای عاالم خلاق و
طبيعت گرفتار است يا عالوه بر جنبۀ بشری ،علم الهي و تقاني هم دارد كه با آن
ميتواند از جهان غيب ،اسماء الهي و اعيان [ثابته و خلقي] مطلع گردد؟
سرچشمۀ جنبۀ الهي علم انسان كامل در عرفان با مسئلۀ اساماء و اعياان گاره
خورده است ،اما اسماء و اعيان [ثابته و خلقي] چه ارتباطي با علام الهاي انساان
كامل دارند؟ و چگونه انسان كامل با علم به آنها به همۀ عالم اتاطۀ علماي پيادا
ميكند؟
 .1-1اسماء الهی و علم انسان کامل

آنچه در اين مختصر مي توان گفت اين است كه اسماء الهي در عرفان ،هام از
جهت هستي شناسي (خداشناسي و جهان شناسي) ،و هم از جهت شناخت شناسي
(علم) اهميت اساسي دارد و ازآنجاكه ،براساس مباني عرفاني و باور اهل معرفت،
عالم پر از اسماء الهي «بِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَييْءٍ ( . ...مجلسى:1241 ،

 )01است و ،غير از انسان ،همۀ موجودات آينه هايي هستند كه هر يک جلاوه گار
بخش محدود و خا ي از اسماء الهي اند و هيچ كدام مانند انسان كامل ،باه دليال
برخوردارى از خالفت و واليت الهى ،آينۀ تمام نماای تضارت تاق نيساتند تاا
نشان دهندۀ همۀ اسماء و فات الهي و خلقاي باشاند .بناابراين ،انساان كااملي،
همچون رسول اهلل

 ،ازآنجاكه مظهر تمام اسماء تسنای الهي اسات ،در تماام
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مراتب هستي از عالم ماده ،مْال ،عقل و اله سريان و تضور دارد و عالم به هماۀ
آنهاست ،چراكه علم چيئی غير از تضور معلاوم بارای عاالم نيسات( .قيصىى،
 111 -113 :1131و )143
 .2-1اعیان ثابته

در مباتث هستي شناسي و معرفت شناسيِ علم انسان كامل ،بحث اعياان ثابتاه
همانند بحث اساماء اهميات زياادی دارد و ماي تاوان آن را يکاي از مهام تارين
دستاوردهای انديشۀ عرفان اسالمي دانسات .ايان بحاثل كلياد فهام بساياری از
مباتث اساسي در عرفان اسالمي مْل علم تق تعالي ،قضا و قادر و علام انساان
كامل است.
جايگاه اين اعيان در هساتى شناساى عرفاانى هماان تعاين ثاانى ياا تضارت
واتديّت مى باشد .به بيان ديگر ،همان كماالت ذاتى تق با يک مرتباه نائول باه
ورت اعيان ثابته ظهور مى كند .اعيان ثابته ،در تقيقت ،همان ظهور اسماء تاق
به ورت تفصيلىاند ،يعني هر اسمى از اسماء تق داراى تقيقتى ماىباشاد كاه
همان عين ثابت است .بنابراين ،اعيان و اسماء از جهتى باا هام متفااوت اناد و از
باب اتحاد ظاهر و مظهر با هم متحدند( .جام)24 :1131 ،

اهل معرفت در باب ارتباط اعيان ثابته و علم انسان كامل به عالم هستي بر اين
باورند كه جميع اتوال و آثار و اتکام ،از مقامات روتي گرفته تا زمان و مکاان
خاص و جئ يات توادث و اتوال يک موجود ،همه ،طبق اقتضا ات عين ثابت و
سرّ القدر و سرّ سرّ القدر رقم مي خورد و اگر كسي بتواند به اين اسرار و اقتضا ات
آگاهي يابد ،ميتواند به تمام اتوال روتي و جسميِ يک موجاود در «ماا كاان و
مايکون و ما هو كا ن» آگاه گاردد( .فنىاى131 – 103 :1132 ،؛ آملى[ ،سىيحیيحى،
192 :1103؛ قيصى)244 :1131 ،
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بنابراين ،آنچه در عالم وجود ماي گاررد ياا خواهاد گرشات ،از ساويي ،باه
اقتضا ات اعيان ثابته و سرّ القدر و ،از سوی ديگر ،به تضرت تق و سرّ سرّالقدر
برمي گردد و ازآنجاكه انسان كامل به تعين ثاني و سرّالقدر باريافته يا به مقام تعين
اول و سرّ سارّالقدر اوج گرفتاه ،مايتواناد هماۀ اشاياء را باا وتادت و كْارت
علميشان مشاهده كند و به اقتضای هر عيني از اعيان موجودات پي برده و دقيقاا
به آنها آگاه گردد.
 .2جنبۀ الهی علم انسان کامل در شريعت
 .1-2جنبۀ الهی علم انسان کامل در آيات

جنبۀ الهي علم انسان كامل در قرآن كريم در سااتتهاای گونااگوني مطار
است كه در اين مختصر فقط به تبيين و ارتباط علم انسان كامال باا اساماء الهاي
خواهيم پرداخت.
علم به اسماء الهي در آيۀ «وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها» (بقىى )11 ::و آياات قبال و
بعد از آن (بقى 11::و  )12-14مطر است.
البته « ،علم به اسماء» غير آن علمى است كه ما به اسمهاى موجودات داريام،
زيرا اگر از سنخ «علم» ما بود ،مىبايست پس از آنکاه آدم

فرشاتگان را از آن

«اسماء» خبر داد ،آنان نيئ بسان آدم به آن اسماء داناا مايشادند و در داشاتن آن
«علم» با او مساوى مىگشتند و ديگر جا نداشت كه باز هم بگويند« :سُيََْْاََكَ ََ
عِلْمَ لَنَا اَ مَا عَلَّمْتَنَا إََِّكَ أََتَ الْعَلِيمُ الََْكِيمُ» (بقى )14 ::بر اين اسااس ،علماى كاه
براى آدم تا ل شد ،تقيقت علم (نه رف علم و دانش) باه اساماء باود ،كاه
فراگرفتن آن فقط براى آدم ميسور بود و آدم به همين سبب شايستۀ مقام خالفت
الهى شد.
عالمه طباطبايي

در فرازی از تفسير خود مي نويسد:
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آیۀ کریمۀ «وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ» اشعار دارد بر اينكه امهءا
نامبرده یا مسماهاى آنها موجوداتى زنده و داراى عقل بووده ،کو در سوپ سوردۀ
غيب قرار داشت و ب همين جهت علم ب آنها غير از علمى است ک ما بو اسوماء
موجودات داریم( .طباطبايى ،4141 ،ج)441 :4

در دو آيۀ «عِلْمُ الْكِتاب» (ىعح )21 :و «عِلْمٌ مِنَ الْكِتابِ» (نمل )21 :ا كاه طباق
روايات ،بهترتيب ،به آ

بن برخيا و اميرالمومنين علي

اشااره دارد (کلينى،

 1213ج )411 :1ا نيئ بحث علم تقيقي به اسماء الهي مطر گشته است .منظاور
از «علم كتاب» رف علم و دانايي به كتاب و اسماء الهاي نيسات بلکاه منظاور
همان تحقق اسماء الهي در انسان كامل است .به ديگر سخن و به تعبير رواياات،
فرق بين آ

بنبرخيا ا كه دارای علمي از كتاب بود ا با اميرالمومنين علاي

ا كه واجد تمام علم به كتاب بود ا اين است كه آ
اسم از اسم اعظم الهي بود ،در تالي كه تضرت علي

تنها دارای يک اسم از 27
واجد  27اسم از آنهاا

بود( .همان ج )411 :1بر اين اساس ،هار انسااني تساب شاهود و تجلاي ذاتاي،
فاتي و افعالي يا ،به قاول ساعيدالدين فرغاانى (ى.ک .فىغىان 1139 ،ج143 :4و

 ،)141به جهت تحقق اسماء الهي در خود نسبت به آن رتبهبندی ميگردد.
بنابراين ،انسان كامل تسب مرتبۀ خود از چنين استعدادى شاگفت بهارهمناد
است كه خليفۀ خدا و مظهر همۀ اسماء و فات الهى مْل علم و قدرت گردد و
به همين سبب است كه به همهچيئ عالم و بر همهچيئ قاادر اسات تاا بتواناد باه
سمت مقصد و مرتبۀ تقيقى خود سير كند.
 .2-2جنبۀ الهی علم انسان کامل در روايات

علم انسان كامل در روايات در اموری مانند فيض رو القدس ،مطالعۀ لو و
قلم ،و وراثت تجلي مييابد.
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 .1-2-2فيض روح القدس:

ديگران هم بكنند آنچه مسيحا مىكرد

فيض روح القدس ار باز مدد فرمايد

يکي از سرچشمههای علم انسان كامل فيض رو القدس است كه هماۀ عاالم
در آن نقش بسته است .ويژگي رو القدس ايان اسات كاه نمايخواباد ،گرفتاار
غفلت ،لهو و اشتباه نميشود ،و نيروی ثابتي است كه به كمک آن ،شرق و غرب
زمين و خشکي و دريای آن ديده ميشود( .کلين 1213 ،ج)110 :13

در تديْى ،در همين رابطه ،امام باقر

 -بعاد از برشامردن اروا پنجگاناۀ

انبيا و او يا ا مىفرمايد« :فبرو القدس عرفوا ما تحات العار

الاى ماا تحات

الَّْرى»( .همان ج )434 :1آنان به وسيلۀ رو القدس آنچه را در زير عر
را در زيرزمين است مىدانند .راوی گفت« :فدايت گردم! آيا اماام
آنچه را در بغداد است با دست خود بگيرد؟» تضرت ادق
[تتّي] آنچه را پايينتر از عر

تا آنچه
مايتواناد

فرمود« :بلاه .و

وجود دارد ميتواند با دست خود بگيرد( ».همان

ج)110 :13

نکته ای كه در اين روايات به نظر مي رسد اين است كه علم و قدرت خاارق
العاده ،هر دو ،به نمايش گراشته شاده اسات و ايان دو از هماان برتاری درجاۀ
وجودی انسان كامل در اسماء و فات الهي سرچشمه ميگيرند .به بياان ديگار،
به دليل اينکه انسان كامل مظهر تمام اسماء الهي از جمله علم و قدرت در كون و
مکان است ،پس ،هر چه را كه بخواهد بداند و انجام دهد ورت پريرد ،چراكاه
فات او از قبيل علم ،قدرت و اراده به فات بيکران الهاي و ال شاده و ،باه
تعبيری ،طبق آن روايت مشهور ،مْل يا مََْل تضرت تق گشاته اسات( .ديلمى،
 1214ج)211 :1
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 .2-2-2مطالعۀ لوح و قلم:

آنچه اول شد برون از جيب غيب
بعد از آن ،آن نور مطلق زد علم

بود نور پاك او بىهيچ ريب
گشت پيدا كرسى لوح و قلم.

(منطقالطيى عطّاى نيشابوىی)

قلم يکي از مخازن علم الهي است كه انسان كامل با آن متحد ميشود و طباق
آن عمل مي كند .قلم همان عقلِ اول و ،بعد از آن ،لو محفوظ است ،يعناي هار
آنچه كه در قلم به طور اجمالي ميباشد در لو محفاوظ تنائليافتاه و باه طاور
تفصيلي است( .همحان )32 :1111 ،سعيدالدين فرغانى ميگويد :أمّ الکتاب مراتبي
دا رد و مرتبۀ چهارم آن لاو محفاوظ اسات كاه محتوياات قلام اعاال را در آن
مي نويسند .اين لو از فراموشي و تغير مصون و محفاوظ اسات 1و ،بعاد از آن،
عر

و كرسي ،بهترتيب ،هر كدام تقايق را به طور طولي و تنئليافته به نماايش

مي گرارند( .فىغان)119 :1139 ،

امام ادق

در اين باره ميفرمايد:
أَوَّلُ ما خَلَقَ اللَّ ُ الْقَلَمُ ،فَقالَ لَ ُ :اكْتُبْ ،فَكَتَبَ ما كانَ وَ ما هُوَ كهاِنٌ ِللهى يَهوِْل

الْقيامَةل( .مجلس 1211 ،ج)100 :12
نخستيٌ مخلوقى ك خداوند آفريد قلم امت .پس ،به او فرمهود« :بنهويس».
پس ،او همۀ حوادث گذشت و آينده تا روز قيامت را نگاشت.

بنابراين ،قلم اولين اثر اسماء و علت تامه برای لو محفوظ ،آنهم علت بارای
مراتل مادون خود ،است؛ علم به علت نيئ مستلئم علام باه معلاول مايباشاد و
انسان كامل در سير عودی با اتحادی كه با عقل اول پيدا ميكند باه محتوياات

 .1ر.ک .به بعضي از آيات قرآن كريم مانند بروج .77/
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قلم اعلي آگاهي مييابد و ،در نتيجه ،به همۀ تقايق عالم مطلع خواهد شد.
 :در طول قرون و اعصار و در هر زمان و مکاان،

 .3-2-2وراثت از پياامر

كاملِ مکمل ظهور داشته است .در عصر محمدى

 ،كامل خود آنتضرت

ا ا كااه مظهاار اساام جااامع اهلل اساات ا مااىباشااد و بعااد از وجااود عنصاارى
آنتضرت

 ،وارث و خليفۀ او اميرالمومنين علي

بعد از تضرت اميرالمومنين علي

نوبت به وارثان ختمي (امامان معصوم

مي رسد .بنابراين ،اوال ،وارثان ختمي
خدا

كامل عصر ماىباشاد و
)

همان مقام واليت ا لي را كاه رساول

واجد است ،به نحو وراثت و تبعي ،دارا مايباشاند و باه سابب هماين

وراثت يا ا به قول جناب فناری ا قرابت ديني و طينتي ،واليت ايشاان از واليات
همۀ انبيای گرشته و تتي اولوالعئم از رسوالن الهي
اوليای قبل از خاتم االنبياء

برتر است ،چراكه انبيا و

و وراثان ايشان ،در نهايت ،به «قاابَ قَوسَاينِ» در

تعين ثاني مي رسند ،در تالي كاه نهايات كماال تضارت رساول
ختمي

و وارثاان

به «أَو أَدنى» در تعين اول ميرساند( .فنىاىی  )41 :1132و ثانياا ،ايان

وراثت ا همانطور كه در لسان اتاديث و اخباار باه تعبيرهاای گونااگوني وارده
شده ا در علم است:
ا از امام باقر

و امام ادق

روايت شده است« :علماي كاه باا آدم

نازل شد به آسمان بر نگشته بلکه به ارث ميرود ،و هرگئ عالمي از ماا خاانواده
نمي ميرد تا به جای او عالم ديگری از اهلبيت
علم و دانش همۀ پيامبران از آدم
آنتضرت

آن را به علي

قرار نگيرد؛ خداوند عئّوجلّ

تا خااتم را بارای محماد

گارد آورد و

منتقل كرد».

ا در روايتي از قول امام ادق

در اين بااره مايخاوانيم« :إنَّ عَلِيًّيا عليي
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السالم كانَ عالِمًا والعِلمُ يُتَوارَثُ  ،ولَن يهلِكَ عالِمٌ إَّ بَقِيَ مِن بَعدِهِ مَن يَعلَمُ عِلمَي ُ أو
ما شاءَ اللّ ُ؛ تضرت على

عالم بود وعلم به ارث برده مىشود و عاالم هرگائ

نميرد ،مگر اينکه پس از او كسى بماند كه علم او يا آنچه را خدا بخواهاد بداناد.
(کلين 1213 ،ج)111 :1
 .3اقوال در مسئله و قول مختار
 .1-3اقوال در مسئله

همانطور كه گفتيم ،مسئلۀ ا لي اين مقاله اين است كه چطور ممکان اسات
انسان كامل بر اساس شريعت و متون عرفاني از جنبۀ الهي به هماۀ اماور آگااهي
داشته باشد و عالم به «ماكان و مايکون و ماهو كا ن» باشد ،اما از جنبۀ بشاری از
بعضي امور و اتوال بي اطالع باشد .در اينجاست كه علم انسان كامل گرفتار يک
پارادوكس و تناقض آشکار ميگردد 1،چراكه از يک طرف همهچيئ را بايد بداناد
و از طرف ديگر بعضي از امور را نميداند!
برای تل و فصل اين تناقض ،دو قول عمده به وجود آمده است :بعضي علام
انسان كامل را يک علم نامحدود و عليالادوامِ فعلاي و تضاوری دانساتهاناد و
برخي نيئ علم او را علم تضوری و فعلي محادود و ،در اورت نيااز ،ارادی و
شنني قلمداد كردهاند ،كه به توضيح هر يک و ،در نهايات ،باه بياان قاول مختاار
ميپردازيم.
 .1-1-3علم نامحدود فعلی و حضوری :اين نظريه بر اين بااور اسات كاه علام
انسان كامل يک علم فعلي و تضاوری هميشاگي اسات و مساتندات عرفااني و
قرآني و روايي دال بر علم ارادی و شنني را توجيه و رد ميكند و ،در نتيجه ،علم

 .1چون نقيض موجبۀ كليه سالبۀ جئ يه است.
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انسان دوجنبه ای نيست تا تناقضي شکل بگيرد .پاس ،تناقضاي در كاار نيسات و
سالبه به انتفاع موضوع است.
در اين ديدگاه ،علم انسان كامل بسيار گساترده اسات ،چراكاه انساان كامال،
افئون بر علم راسخ به همۀ اتکام و متون ديني ،به موضوعات خارجي ا اعام از
جئيي و كلي ،تال ،گرشته و آينده ،و پيدا و نهان آدميان ،و تتاي باه زباانهاا و
لهجهها و ناعات ا عالم است.
ابواسحاق اسماعيلبناساحاق ناوبختي (م  711ه.ق) از قاديميتارين كسااني
است كه در ميان طرفدارانِ اين اعتقاد نام برده ميشاود (ابى نعمىان  )03 :1211و،
سپس ،از شخصيتهايي علمي و معروفي چون مرتوم شيخ محمدتسين مظفر ا
كه معتقد بود :انسان كامل علم تضوری به همۀ جئ يات توادث تتي به تركت
بال پرندهای دارد( .مظفى ب ،تىا )21 :ا ،مرتاوم آيات اهلل سيدابوالحسان رفيعاي
قئويني ا كه ميگويد :انسان كامل ،قبل از و ول به مقام امامت و واليت ،واجب
است اتاطه به تمام معقوال ت و مدركات و توادث داشته باشد 1.ا و ،بااالخره،
سيدابوالفضل نبوی قمي و سيدمحمد علاي كااظميني بروجاردی ا كاه بار ايان
انديشهاند :علم انسان كامل نامتناهي و اليتغير است .ا را ميتوان ياد كارد( .نىاد،
)211 -214 :1111

دليل اين قول در تبيين و استدالل بر جنبۀ الهاي علام انساان كامال باه طاور
مستقل در عرفان و شريعت از مقالۀ تاضر گرشت.

 .1ايشان معتقد است كه اگر پيش از رسيدن به امامت از همۀ امور غيبي و همۀ جئ يات
توادث گرشته و تال و آينده (ماكان و مايکون و ما هو كا ن) تا روز قيامت آگاه نباشد،
ممکن نيست به مقام امامت برسد.
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 .2-1-3علم محدود فعلی حضوری وعلام ارادی أاینی :اعتقااد باه علامِ بالفعال
محدود ارادی و غيرمحدود شاني انسان كامل قول و ديدگاه ديگری اسات كاه از
همان دوره های اوليه در متون عرفاني و روايي ،كم و بايش ،مطار باوده اسات.
شخصيتهايي مانند شيخ مفياد (ابى نعمىان  )03 :1211و ،ساپس ،شااگردان وی
سيدمرتضي (علم الهىحی  )131 :1111و شايخ طوساي و عالماه مجلساي ا كاه
مي گويد  :انسان كامل ،پاس از رسايدن باه مقاام امامات ،بساياری از چيئهاا را
نميداند و بهتدريج به علمش افئوده ميشود( .مجلسى 1211 ،ج )41 :40ا و در
عرفان هم ،امْال ابنعربي و قيصری ( 1قيصى )011 :1131 ،از ايان ديادگاه دفااع
كردهاند.
در اين ديدگاه ،علم انسان كامل دارای دو جنبۀ الهي و بشاری اسات ولاي در
جنبۀ الهي ،علم فعلي و تضوری او عليالدوام نيست بلکه محدود است ،چراكاه
در جنبۀ بشری ،بعضي از امور را نميداند و ازآنجاكه دارای علام ارادی و شانني
است ،اگر اراده كند ،ميتواند بداند .بنابراين ،تناقض شکل نميگيرد ،چراكه علام
فعلي و تضوری علي الدوام (موجبه كليه) در كار نيست .دليل ايان قاول نيائ در
جنبۀ بشریِ علم انسان كامل در عرفان و شريعت مطر ميشود.
 .3-1-3قول مختار« :فعليت در عين أینيت» علم انسان کامل :بعد از ذكر ياک
مقدمه (اسفار اربعه و علم انسان كامل) ،به قول مختار« :فعليت در عين شاانيت»،
كه قول سومي در مسئلۀ جنبۀ بشری و الهي علام انساان كامال اسات ،خاواهيم

« .1في أوقات ال يکون مستصحبا» أی ال يکون هرا الکش

دا ما ،بل وقتا دون وقت ،كما

قال لنبيه« :وَ ما أَدرِی ما يُفلعَلک بِي وَ ال بِککم» (اتقاف )2 :فصرِّ بالحجاب .قوله ( :رِّ ) على
صيغة األمر .أی و قل :و َرِّ بالحجاب.
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پرداخت.
 .4اسفار اربعه و علم انسان کامل

يکي از موضوعاتي كه بهخوبي جنبۀ بشری و الهي علم انسان كامل را نماياان
ميسازد سلوک و شهود عارف در اسفار اربعه اسات ،كاه باه طار و بررساي و
ارتباط سه سفر آن با جنبۀ الهي و بشری علم انسان كامل خواهيم پرداخت.
 .1-4سفرِ اول

سفرِ اول سفرِ از خلق به سوی تق است ،به اين معنا كه ساالک ،ابتادا ،باياد
تجابهای ظلماني و نوراني بين خود و بين تقيقت ازلي و ابدی را بردارد تا به
مقصد ا لي يعني مشاهدۀ جمال تضرت تق برسد .اين مقام را كه پاياان سافر
اول و آغاز سفر دوم است مقام «سرّ» مي نام اند ،يعني مقامي كه ساالک در برابار
ذات خدا از خود ذاتي نميبيند؛ يعني به مقام فنای ذاتي نايل ميشود 1و وجود
تقاني و الهي ميگردد( .صحىالحي شيىازی  1911ج[ 12 :1پاوىق)،،
 .2-4سفرِ دوم

وقتى سفرِ اول به نهايت رسيد ،سالک شروع به سفرِ دوم مى كند ،و آن سافرِ
از تق به سوی تق و با تق است .در اين سفر ،سالک در اسماء و كماالت خدا،
يکي پس از ديگری ،سير ميكند تا اينکه جميع آن كمااالت و هماۀ آن اساماء را
مشاهده مينمايد و دايرۀ واليت و سفرِ دوم در آن به پايان ميرسد و سفرِ سوم را
در پيش ميگيرد( .همان)
 .3-4سفرِ سوم

سفر سوم سفر از تق به سوی خلق است با تاق .ساالک در ايان مرتلاه در
 .1نکته قابل توجه اين كه فنا دارای مراتبي است؛ به همين دليل هم در پايان سفر اول
سالک مقام فنا مطر مي شود و هم در سفر دوم .
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مراتب افعال تق و در عوالم جبروت ،ملکوت و ناسوت سير ميكند ،يعناي ذات
و لوازم اين عوالم را مشاهده ميكند .در اين سفر ،از «محو» (مقام فنای در توتيد
افعالى است) ميگررد و به مقام « حوِ» تام و درجۀ قطب و خليفه نايل ميشاود
و باقي به بقاء اهلل ميگردد (قيصى ،)119 :1131 ،چون در عين تال كه كْارات را
ميبيند اما در همۀ آنها ،ذات ،فات و افعال تق را هم مشاهده ميكند ،يعني در
عين مشاهدۀ كْرات ،آنها را در تقيقت به تق منتسب ميبيند و تق خلق و تق
را به تمام و كمال ادا كرده ،به تدبير آنها ميپردازد( .يزدانپنا)411 :1111 :

بعد از فراغ از اين مقدمۀ كوتااه ،مايگاوييم :ماراد از قاولِ «فعليات در عاين
شننيت» در ديدگاه مختار اين است كه انسان كامل ،در عين اينکه از جنبۀ الهي به
تمام تقايق عالم علم تضوری فعلي هميشگي دارد ،گاهي از تيث جنبۀ بشاری
به بعضي از امور توجه و علم ندارد .طبق اين قول ا برخالف قول اول كاه جنباۀ
بشری را نفي ميكرد و قايل باود كاه انساان كامال فقاط دارای علام تضاوری
عليالدوام است و برخالف قول دوم كه ،هر چند قايل به علم بشری برای انساان
كامل بود ،علم تضوری عليالدوام را از وی سلب ميكرد ا عالوه بر اينکه انسان
كامل دارای علم بشری همراه با علم تضاوری علايالادوام اسات ،تنااقض نيائ
بهخوبي تل خواهد شد ،چراكه انسان كامل ،تتي در مواردی كه اظهار ناآگااهي
ميكند ،علم فعلي تضوری عليالدوام به آنها دارد ولي علم به علم ندارد.
توضيح مطلب اينکه طبق قول مختار« :فعليت در عاين شاننيت» ،علام انساان
كامل دارای دو جنبۀ الهي و بشری است:
در جنبۀ الهي خود به تکم مقدماۀ اول در سافر دوم ،باه مقاام فناای فعلاي،
فاتي و ذاتي نايل ميآيد و به تق مىشنود و به تق مىبيند و به تاق تركات
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مي كند و در تق ا تعين ثاني و تتي تعين اول ا غور ماى كناد و ،در نتيجاه ،باه
سرّالقدر در اعيان ثابته و تتي سرّ سرّالقدرِ همۀ تقايق آگاه خواهد شد و در سفر
سوم ،به مقام قطبيت و رو عالم وا ل مي گردد و وقتي كاه انساان كامال رو
عالم شد ،طبعا رو در تاروپود جسد ،يعني در تکتک مراتل عالم (عقل ،مْاال
و ماده ) ،به نحو تق اليقيني (نه علم اليقيناي و عاين اليقيناي) تضاور و ساريان
مي يابد و عالم به «ماكان و ما يکون و ما هو كا ن» ميگردد( .قيصى)111 :1131 ،

بنابراين ،به لحاظ جنبۀ الهي ،هيچ امری (در قبل و تال و آينده) برايش در پارده
و تجاب قرار نميگيرد« :لَوْ كُشِفَ الغِطاءُ ما ازْدَدْتُ يقيناً؛ اگر پردهها به كناری زده
شود ،يقين من افئايش نيابد( ».مجلس 1211 ،ج)111 :21

انسان كامل از تيث بشری هم اقتضا اتي دارد ،چون ا همانطور كه در مقدماۀ
اول گفتيم ا وقتي انسان كامل در سفر سوم به مقام حو تام و به درجۀ قطاب و
خليفه نايل مي شود و باقي به بقاء اهلل ميگردد ،در چنين مقامي ،در عين مشااهدۀ
كْرات ،آنها را ،در تقيقت ،به تق منتسب ميبيند و بايد تق خلق و تاق را باه
تمام و كمال ادا كند و طبعا بايد در امور بشری همچون ديگران زنادگي كناد .او
موظ

است تا تيث بشری خويش را تفظ كند ،زيرا در غير اين ورت ،تقي

را ضايع كرده است و نتوانسته است آينۀ تمام اسماء الهاي در ايان دنياا كاه «دار
جمع اتم » است باشد( .قونوی )104-101 :1131

بنابراين ،انسان كامل ،هرچند از تيث الهي در عرفان از سفر دوم و سوم عبور
ميكند و مظهر تام اسماء و فات خدايي مي گردد و به مقام قطب و رو عاالم
بار مي يابد ،پس ،به همه چيئ علام تضاوریِ بالفعال و هميشاگي دارد ،از جنباۀ
بشری مانند ديگران است ،كه «أَََا بَشَر مِثْلُكُمْ ( »...کهف ،)111 :و طبعا به بعضاي
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از چيئهای جئ ي و امور عادی روزمره توجه و علم ندارند ،بلکه تالت قابض و
بسط پيدا ميكند ،يعني ا التا نميخواهد بداند .پس ،چه بسا ا همانطور كاه در
ا الت جنبۀ بشری مطر ميشود ا در پي شئ گمشدۀ خود مانند كنيائ ياا شاتر
بگردد و آن را نيابد .البته ،هرگاه كه اراده كند ،آگاه ميشود .البته ،اينگوناه عادم
علم و توجه به امور جئ ي كه از لوازم تيات بشری است ،هرگئ به جايگاه علام
بالفعل لدني و تضوری عليالدوامِ وی زياني نميرساند ،چراكه انساان كامال در
اين امور علم بسيط دارد ،هرچند علم به علم (علم مركب) نداشته باشد.
توضيح اينکه بساطت و تركيب علم يا جهل دارای چهار كاربرد است:
أ .جهل م

کب :گاهي شخص امری را نميداند و نسبت به جهل خويش آگاهي

هم ندارد و چنين ميپندارد كه مايداناد .در ايان وضاعيت ،وی دارای دو جهال
است :جهل به واقعيت و جهل به ناآگاهي خويش .به همين سبب ،چناين جهلاي
را «جهل مركب» مينامند  .چنين شخصي ،ماداميكه به جهل دوم خاويش متنباه
نشود و از ناآگاهي خويش مطلع نگردد ،در رفع آن اقدامي نخواهد كارد« :جهال
به جهل دارد = نميداند كه نميداند».
آنكس كه نداند و نداند كه نداند
در جهل مركب ابدالدهر بماند.

ب .جهل بسيط :گاهي انسان جهل به شيء دارد و ميداند كه جاهل است ،يعني
به ندانستن خويش آگاه است« :علم به جهل دارد = ميداند كه نميداند».
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آنكس كه نداند و بداند كه نداند
لنگان خرك خويش به منزل برساند.
ج .علم م

کب :تركيب در علم به معنای اين است كه ما در واقع دو علم داشاته

باشيم :علم به شيء و علم به علم به آن شيء ،يعني به چيئی آگاهي داريم و هام
به آگاه بودن خود آگاهي داريم« :علم به علم داريم = ميدانيم كه ميدانيم».
آنكس كه بداند و بداند كه بداند
اسب شرف از گنبد گردون بجهاند.

د .علم بسيط :گاهي آدمي به امری علم دارد ولي نسبت به علم خاويش جهال
دارد و آگاه نيست« :جهل به علم دارد = نميداند كه ميداند».
آنكس كه بداند و نداند كه بداند
بيداركنيدش كه بسی خفته نماند.

از اين ورتهای علم و جهل ،تنها مورد چهارم (علم بسايط ) محال بحاث
است ،كه در آن جهل و ندانستن علم را نميتوان جهل نامياد و باا علام تقاابلي
ندارد ،چراكه انسان ،در واقع ،امرِ مورد نظر را مي داند اما آگاهي از دانستن خاود
ندارد .بنابراين ،زدون اين ناآگاهي محتاج فکر و تنظيم معلومات پيشين نيست و،
بنابر شعر فوق ،تنها با تنبه و بيدارگری ميتوان شخص را نسابت باه معلومااتش
آگاه كرد.
توضيح بيشتر علم بسيط در پاسخ به اشکال قول مختار خواهد آمد.
 .5قول مختار در گیرودار يک اشکال

در اينجا ،ممکن است به قول مختاار« :فعليات در عاين شاننيت علام انساان
كامل» ،اشکالي شود به اين بيان كه ماهيت علم ا چه فعلي و چه شنني و ارادی ا
كش

ذاتي واقع است و اثر عقلي و عملي آن رفتار بر مقتضای آن علم است .باه
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تعبيری ديگر« ،تجيت علم ذاتي است ».بناابراين ،قابض و بساط علام بايمعناا
خواهد بود ،چون اگر انسان علم دارد ،هماهوقات مايداناد و اگار از آن نصايبي
ندارد ،هرگئ نميداند.
در پاسخ به اين اشکال ،بايد گفت :مراد شما از علم انسان كامل كدام قسام از
علم انسان كامل است؟ اگر منظور علام تضاوری فعلاي بسايط باشاد ،در ايان
ورت ،همانطور كه در تبين قول مختار گفتايم ،تجيات و پاردهبارداریِ آن از
واقع ذاتي و همه وقت است ،اما اگر مراد از آن علم تصولي مركب (علم به علم)
باشد ،اين علم غيرذاتي است (مطهىی ب،تا ج101 :1؛ اب سىينا 11 :1212؛ جىوادی

آمل 1110 ،ج )240 :4-1و همانطور كه در جنبۀ بشری علم انسان كامال مطار
شد ،دارای قبض و بسط است و در ورتي فعال ميشود كه به آن ،عنصرِ توجاه
افئوده شود .به عبارت ديگر ،توجه انسان جئءالعله برای «علم باه علام» اسات و
بدون آن ،هرچند انسان دارای علم فعلي تضوری بسيط است ،علم مركب آدماي
فعال نيست .اينکه انسان كامل ،در عين تدبير تماام عاالم ،خاود از ايان واقعيات
آگاهي نداشته باشد ،در آغاز ،بهسادگي قابل تصور نيست ،اما باا بياان دو نموناه،
ميتوان آن را به افق ذهن نئديکتر ساخت:
اول .علم حضوری نفس به خود و غفلت از آن :شيخ الر يس ابنساينا ،هار
چند كه بر اين باور است كه «علم ذات به ذات» غيراكتسابي (تضوری) ،فطری و
دايمي است ،اما ذهول و فراموشي در مورد آن را بيمعنا تلقي نمايكناد ،چراكاه
گاهي نفس به اين علم ا يعني «علم ذات باه ذات» اا شاعور نادارد .البتاه ،اگار
بخواهد ،كافي است با يک توجه و تنبه به آن شعور و آگاهي يابد( .اب سينا :1212

 11-39و  )101بنابراين ،انسان با وجودی كه به نفس ،علم بسيط فعلي و تضوری
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عليالدوام دارد اما گاهي علم به علم خود ندارد كه با يک توجه و تنبه باه آن باه
علم مركب خواهد رسيد.
دوم .علم حضوری نفس به قوای خود و غفلت از آن :نفس آدمي كه مادبّر
بدن و تمام اعضا و قوای آن همچون دستگاه گوار

است ،طبعا علم تضوری و

بسيط به اين اعضا و قوا خواهد داشت ،هرچند فاقد آگاهي از آگاهي خود باشاد.
(جوادی آمل 1110 ،ج240 :4-1؛ يزدانپنا)014 :1111 :

بنابراين ،انسان كامل ،در عين اينکه علم فعلي تضوری عليالدوام باه اماوری
دارد ،ولي اگر توجه نکند ،علم مركب ا يعني علم به علم ا فعال نميگردد و ،در
نتيجه ،از اين تيث ،واقعا اظهار ميدارد «الادری» :نميدانم .اما اگر توجاه و اراده
كند ،علم به علم فعال مي شاود و مايتواناد از جئ ياات و ظرايا
گئار

آن موضاوع

دهد.

نتیجهگیری

انسان كامل در عرفان بعد از سير و سلوک و گرر از اسفار اربعه به مظهر اسم
جامع اهلل نايل ميشود و به فنای ذاتي وا ل و به مقام سرّالقدر و سارّ سارّالقادر
عالم مي گردد و در شريعت هم؛ اين نکتۀ سربسته كه چگونه انسان به همۀ اسماء
الهي علم دارد گشوده خواهد شد ،چراكه آنچه در كتااب شاريعت اسات تجلاي
اسماء و فات الهي و عرفاني است و ازآنجاكه انسان كامل جامع همۀ آنهاسات،
پس ،اتاطۀ قيومي و علمي به همۀ عالم هستي خواهد داشت.
بنابراين ،كتاب عرفان با كتاب شريعت در مظهريت اسم جاامع اهلل و علام باه
تمام عوالم هستي يکسان خواهد شد و ،در نتيجه ،انسان كامل ،به وزان شاريعت
محمدی و طبق عرفان اسالمي ،به همۀ عوالم  -علمي الهي و عيني خلقي به طور
كلي و جئ ي  -آگاه خواهاد باود .البتاه ،در عاين ايان آگااهي و تضاور فعلاي

772

جنبۀ الهی علم انسان کامل در عرفان و شريعت

علي الدوام ،ازآنجاكه انسان كامل دارای جنبۀ بشری هم اسات ،ممکان اسات باه
بعضي از امور توجه نداشته باشد و نسبت به آن امور اظهار بي اطالعاي كناد .در
نتيجه ،قول برگئيده دربارۀ علم انسان كامل همان «فعليت در عين شننيت» است،
يعني در عين اينکه انسان كامل دارای علم فعلي و تضوری عليالدوام است ،باه
لحاظ جنبۀ بشری ،گاهي علم به علم و توجه به بعضي از امور را ندارد ،هر چناد
اگر بخواهد و اراده كند ،بدون شک ،خواهد دانست.
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