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محمدرضا متقیان *

جنبه بشری علم انسان کامل ر ول ت رلا یخ همل ا مل ر را ل

ا رلا

اندیشهها قرا گرفته اس ؛ چراکه انسان کام  ،هم ا منظر عرفان ا هلم ا نالا
شریع  ،را ای را جنبه بشری ا الهی اس

که بهلحاظ بشری ا بعضی ا امل

آگاهی ندا ر ،ر حالیکه بهلحاظ جنبه الهی ،همه هستی همچ ن کف رس

برای

ای آشکا اس  .این پژاهش با اش ر صیفی ،رحلیلی ا انتقاری ک شید اس
با ورح ا ح شبهات مهم ر باب عللم انسلان کامل  ،نشلان رهلد کله گلا اا
بهلحاظ جنبه بشلری ا ر اثلر علدت ر جله بله بعضلی ا امل  ،ا آنهلا ااهلا
بیاوالعی میکند؛ البته این عدت ر جه ا عللم بله بعضلی ا امل
ح

آن رسته ا عل می اس

آن نیا ندا ر .ثانیار ،بهو

که انسان کام بهعن ان حج

حضلرت حلب بله

ا اری ص ت میگیرر .ثالثار ،وبب اصال

انسان کام هم ا این جنبه ا علم ا برای

هلم ،اادر ،ر
جنبه بشری،

ر برمیگزیند.

واژگان کلیدی :انسان کام  ،علم ا اری ،علم شأنی ،علم غیب ،علم بشری.
* مربی و عضو هیئت علمی (.)mottaghiyan88@gmail.com
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مقدمه

همانو

که ر جنبه الهی علم انسان کام ربیین شلد 1،انسلان کامل ر جریلان

علم الهی ا غیبی ل ر ،بلا سلریان ر علالام الهلی ا لقلی ،معرفل شناسلی ا
هستیشناسی ا ر آینه جمات ا جالت

یش بله هلم پی نلد ر  ،بله کلیلات ا

جزئیات عالام هستی عالِم اسل  ،املا ر شلریع

بلا آیلات ا اایلاری ابله ا

میش یم که آن جنبه غیبی ا الهی علم انسان کام م ر نفی ا رررید ا ر ع ض،
جنبه بشری علم انسان کام م ر ر جه ا رذکر قلرا ملیگیلرر .ر عرفلان نیلز
کسانی چ ن ابنعربی ر فت حات ا فص ص ،ق ن ی ر النفحات اإللهیة ا فنا ی
ر مصباح ادنس به همین جنبه بشری علم انسان کام پررا تهاند .بنابراین ،بایلد
ر اینجا به پرسشهای ذی پاسخ رهیم:
 .1جنبه بشری علم انسان کام ا ریدگا عرفان ا شریع

کدات اس

ا چله

ل ا ت ا مختصاری را ر؟
 .2چا نه انسان کام که مجهز به علم غیبی ا الهی ب ر  ،ا فرش رلا علرش
عالام ا میراند ا به ک ا جزء جهان هستی علم را ر ،گا ایلن عللم ا ا

ل ر

نفی میکند ا میگ ید «دار ی؛ من نمیرانم»؟ آیا مبانی عرفلانی ا رینلی ر بلا
جنبه بشری ا الهی عللم انسلان کامل بلا یکلدیار ناسلا گا ا متنلاق

انلد یلا

هماهنگاند ا آیا میر ان به جمعبندی مناسبی میان جنبه بشری ا الهلی (غیبلی
علم انسان سید؟
 .3کدات شبهات جدی ر با علم انسان کام مطرح اس

ا پاسخ مناسب بله

آنها با ر جه به جنبه بشری چیس ؟

 .1نک :مقاله «جنبه الهی علم انسان کامل در عرفان و شریعت» از همین نویسنده.
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 .1مختصات جنبه بشری علم انسان کامل در عرفان و شریعت

همانگ نه که ر جنبه الهی علم انسان کام ذی بحل
شد  1،انسان کاملی همچ ن س ت اهلل

اسلماء ا اعیلان اشلن

مظهر رمات اسماء حسنای الهلی گشلته،

ر رمات مرارب هستی ،ا عالم مار  ،مثات ،عق ا اله سریان ا حض

یافته ا عالِم

(قيصرى)551 :5731 ،؛ چراکه علم چیزی جز حض

معل ت بلرای

به همه آنهاس
عالم نیس

ا ا س ی ریار ،اا ا حی

عالم مار قرا را ر ا براساس اصال

بشری ا وبیعی مانند فرشته نیس
جنبه بشری که

ار

اهد آمد ،نمیر اند عللم

رفصیلی ا اری به همه رعینات ا رجلیات راشته باشد .به رعبیر ریار ،انسان کامل
ا حی

بشری ا عنصری به جنبه الهی

صاحب هر حقی ا ارا کند ،به هر را جه

ر ر جه نلدا ر ا ا آنجاکله بایلد حلب
میپررا ر؛ یعنلی بله آن جنبله الهلی

ر می سد ا به همه چیز آگا اس  ،الی ا نظر جنبه عنصلری بشلری بله آن
حال

الهی

ر ل همانو

که ر جنبه الهی علم انسان کام

اشن شد ل عللم

به علم ندا ر 7.ر نتیجه ،ر اش ا منش علمی انسان کام ا جهل
ل ا ت ا مختصات ذی

ابه ا میش یم:

یکم .اصالت جنبه بشري :اگر انسان کام
جنبه بشری علم

بشلری بلا

ا به حلات ل ر بالذا یم ،بله هملین

ر می پیدا میکند که ما ر این مقاله رحل

جنبه بشری انسان کام » ا آن یار

عنل ان «اصلال

اهیم کرر.

دوم .نفی و ایجاب جنبه بشري و غيبی :علم غیب ا جنبه بشری علم انسان کامل
با را ورف نفی ا ایجاب ابه اس

 .1نک :همان.
 .2نک :همان.

که باید به جمعبندی مناسبی ر این مسئله
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نای گش .

سوم .علم ارادي :انسان کام هرچند جنبه بشری را ر ا ا بعضی ا ام
بیاوالعی میکند ،اما هرگا بخ اهد ،میر اند به علم ا آگاهی مل ر نیلا

ااها
ل ر

ااقف گررر؛ یعنی علم ای ا اری اس .
 .1-1اصالت جنبه بشری انسان کامل

با ج ع به آیات ا اایات ا مت ن عرفانی ر باب علم انسان کام  ،این اص
به رس

میآید که انسان کام ر را ان امر بین جنبه الهی حقانی ا جنبه بشری

لقی ،ا آنجاکه رات المعرفة ا العبودیة اس  ،جنبه بشری ا برمیگزیند ا ل ر ا
ر مقات عب ری
حتی ر ام

مح

قرا میرهد .پس ر ام

جنای ا بحرانی ،کمتر ا کرام

بشلری ا معمل لی نلدگی ا

ا علم الهی

ر بهر میبرر ا ر

م ا ر بسیا ی میگ ید «د ار ی» .بنابراین ،انسان کام ر ام

عاری ا ا ملر

ر ،نه ر جایی که جنبه احیانی ا هلدایتی را ر ،بلرای حل ا فصل مسلائ
ندگی ا کسب علم ا آگاهی ،به نقشه ،مش ت ا صبر فرااان نیا را ر ا جنبله
عاری بشری ا برمیگزیند .ابنعربی ر فص ل وی ر رفسیر کریمه « دار ی ملا
یفع بی »...مین یسد:
و هذه المعرفة تفرَّقهُ عن هذه الجمعية .فيظهر العارف التام المعرفة بغاية العجز
و الضعف ...و قال صلى اللَّه عليه و سلم في هذا المقام عن أمر اللَّه له بذلك «ماا
أَدْرِي ما يُفْعَلُ بِي وَ ال بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا ما يُوحى إِلَيَّ» (احقاف .)9 :فالرسول بحكم
ما يوحى إليه به ما عنده غير ذلك .فإن أُوحِيَ إليه بالتصرف بجزم تصارَّفَ :و إن
منِعَ امتنع ،و إن خُيِّر اختار ترْك التصرف (ابنعربى ،0731 ،ج.)029 :0
و اين معرفت او را از اين جمعيت دور مىکند .عارفِ داراى معرفات کامال،
در نهايت ناتوانى و ضعف ظاهر مىگاردد ... .رساول خادا

در ايان مقاام از
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جهت فرمان الهى ميفرمايد« :ندانم با من و شما چه خواهد شد ،جز از آنچاه باه
من وحى مىشود ،پيروى نمىکنم» .پس رسول به حكم چيزي است که بدو وحى
شده است و جز آن نزد او نيست .پس اگر بدو وحى شد که قاطعانه تصرف کناد،
تصرف مىنمايد و اگر بازداشته شد ،بازمىايستد و اگر مخيّر شد ،تارك تصارف
را برمىگزيند.

اما به استی چرا انسان کام ر رَاَ ان امر میان جنبله بشلری بلا جنبله الهلی،
جنبه بشری ا برمیگزیند ،با اینکه ر بدا امر ا نظر عقلی باید جنبه الهی ا کله
رات ا ق ی اس  ،انتخاب کند ،نه جنبه ناقص ا ضعف بشری ا؟
ر پاسخ باید گف
میش ند،

انسانهای کام به رلی اینکه به فنا می سند ا رات المعرفه

ر ا ر جه

بشری ا بندگی قرا میرهند .ر ضلی اینکله ،انسلان

کام همچل ن عبلد ا بلرر  ،حلات بنلدگی ل ر ا هلا نملیکنلد .عایشله بله
میگ ید :چرا اینقد گریه ا نالله ملیکنیلد؛ شلما کله بلهیقلین

س ت دا
ستاا  ،ا حج

ا پیامبر دااند هستید ا مشکلی ندا ید؟ حضلرت فرمل ر «أَ

فال أَکُونُ عَبْداً شَكُورا» (كلينى ،ج)51 :2؛ یعنی دااند متعات بیشتر ا همه بله ملن
رفض کرر اس
هم ر با بندگی

ا من هم باید بیشتر دا ا بندگی ا شکر کنم .امات سلجار
رش میفرماید« :أَنَا بَعْدُ أَقَلُّ الْأَقَلِّینَ ،وَ أَذَلُّ الْأَذَلِّینَ وَ مِثْلُ الذَّرَّةِ

أَوْ دُونَهَا» (علی بن الحسين عليه السالم ،اإلماام الرابا5151 ،،ق )22 :کله ایلن نهایل
ر حید اس

ا اگر کسی اا ا ببیند ،گمان میکند ایشان عاجزررین افلرار اسل .

افزان بر این ،اگر انسان های کام جنبه بشری ا انتخاب نکنند ،نمیر انند اسل
ا الا ی مناسبی برای بشر باشند .به همین رلی  ،آنان ر ام

ندگی ا برای رفع

ضر ا جلب نفع همانند ریاران مش ت ،برنامه یلزی ا محاسلبه ملیکررنلد ا
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بهس ى هر مقصدى ا

ا معم لى ا با ر س به اسباب ااهرى مى فتند .حاص

اینکه ،انسانهای کام ر حیات عاری ا ر علم ا قد ت ا سایر صلفات ل ر،
مانند سایر مررت ندگی میکنند .آنان سخ ررین ن ع ندگی ا چشلید ا بلرای
ح مسائ گ ناگ ن آن ،کمر هم

بستهانلد ا بلا چلرام معرفتلی کله ر رسل

را ند ،ر را اهی جنبه بشری ا الهی ،غالبار ا معم لی ا پر پیچ ا م بشلری ا
برگزید اند.
 .1-2نفی و ایجاب جنبه بشری و غیبی

علم غیب ا جنبه بشری علم انسان کام ر منظ مله آیلات ا اایلات بلا را
ورف نفی ا ایجاب ابه اس  .ر ورف سللب ،بلا آیلات ا اایلاری ابله ا
میش یم که ر آن ،علم غیب انسان کام م ر نفی ا ررریلد قلرا گرفتله ا بلر
جنبه بشری علم اا رأکید شد اس  .ر ورف ایجلاب هلم بلا آیلات ا اایلاری
بر

ر میکنیم که بر اثبات علم غیب انسلان کامل اصلرا را ر؛ حلات بلا ایلن

اصف نفی ا اثبات ،چا نه میر ان به جمعبندی مناسبی ا منظر آیات ا اایات
سید؟
راه جمع آیات

علم غیب ا جنبه بشری علم انسان کام ر چند گرا ا آیات مل ر نفلی ا
اثبات قرا گرفته اس  :اات ،آیاری که علم غیب ا مخص ص دااند میرانلد ا
آن ا برای انسان کام نفی کرر  ،علم اا ا مانند سایر مررت فقط بشلری رانسلته
اس ؛ مانند «فقل انما الغیب هلل؛ پس با آگاهی ا غیلب ا تصلاص بله داانلد
را ر» (یونس .)22 :رات ،آیاری که علم غیب ا ا انسان کام صریحار نفلی ا عللم
انسان کام

ا مانند بقیه مررت ،بشری رانسته اس ؛ مانند «قُلْ ال أَقُولُ لَكُمْ عِنْدد

خَزائِنُ اللّهِ وَ ال أَعْلَمُ الْغَیْب؛ با  :من به شما نمىگ یم زینهها ا گنجینههاى دا

سال یازدهم ،زمستان  ،8931شماره مسلسل 24

08

نزر من اس  ،ا نیز غیب هم نمىرانم» (انعام .)12 :س ت ،آیاری کله عللم غیلب ا
برای انسان کام اثبات میکند؛ مانند «عالِمُ الْغَیْبِ فَال یُظْهِرُ عَلی غَیْبِهِ أَحَداً إِالَّ مَدنِ
ارْتَضی مِنْ رَسُولٍ؛ داانلد بله غیلب آگلا اسل
می پسندر ا پیامبران بر غیب

ا احلدی ا ،جلز کسلانی کله

ر اوالع نمی رهد» (جن .)23-22 :بنلابراین ،وبلب

آیات ف ق با این پرسش ابه ا میش یم :آیا انسان کام ااجد علم غیب اسل
یا فاقد آن ب ر  ،مانند ریاران فقط را ای علم بشری اس ؟
جمع میان این را رسته کلی ا آیات که نفی ا اثبات علم غیب ا برای انسان
کام ر بررا ر ،این اس

که دااند متعلات ا همله اسلرا غیلب آگلا اسل

ا

انسانهای کام بسیا ى ا اسرا غیب ا نمیرانند ،اما اگر ا ار کنند ،دااند آن
اا

ا غیب بله ایشلان رعللیم ملىرهلد (جاوادي مملای ،5717 ،ج.)151-152 :7

بنابراین ،آیات رسته اات ا رات که مىگ ید آنها علم غیب نملىراننلد ،بله جنبله
بشری علم انسان کام ا ندانستن ا اری آنها ،ا آیات رسته س ت که مىگ ید آنها
مىرانند ،بر جنبه غیبی ا الهی آنها ردلل

را ر .ایلن اجله جملع (عللم ا اری ،

بسیا ى ا شبهات مطرح ر مینه علم انسان کام

ا ح ا فص

اهد کرر.

راه جمع روایات

ر اایات نیز علم غیب ا جنبه بشری علم انسان کام بین نفی ا اثبات قرا
گرفته اس  .برای مثات ،کلینی ر کافی بابی با عن ان «بَابٌ نَادِرٌ فِیدهِ ذِکْدرُ الْغَیْدبِ»
گش ر اس

که ر اایتی ا آن ر با ة نفی علم غیب ا اثبات جنبه بشری عللم

انسان کام ا ق ت امات صارق

چنین نق شد اس  :من ا این مررت رعجلب

میکنم که میگ یند ما علم غیب را یم .کنیز من فرا ی شد اس
فته اس ؛ پس چا نه علم غیب راشته باشیم؟! ر ارامه حدی
اثبات علم غیب برای

ا نمیرانم کجا
املات ر جهل

ر برمیآید؛ چراکه سدیر میگ ید :با عد ای بله محضلر
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امات شرفیاب شدیم ا عرض کرریم :قربان

گرریم! آنچه ر با کنیزت فرم رى،

شنیدیم ا ما میرانیم شما علم یارى را ید؛ آیا ااقعار علم غیب ا به شما نسلب
ندهیم؟ حضرت فرم ر :اى سدیر ،مار آیه «وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ» (رعا )17 ::ا
نخ اند ای؟ عرض کررت :چرا .آنگا حضرت فرم ر علم کتلاب کله هملان عللم
بینهای

اس  ،نزر ماس

ر اینجا ممکن اس

(كلينى ،ج.)213 :5
برای

انند محترت این اشکات مطلرح شل ر کله نفلی

جدی ا بدان شک علم غیب ا ر نهای  ،اثبات جنبه بشری علم انسان کامل ر
صد اای  ،با اثبات آن ر ذی منافاری آشلکا را ر .چا نله ممکلن اسل
صد این حدی

ر

امات ااقعار ا حقیقتار بر نفی علم غیب ا اثبات جنبه بشلری عللم

اصرا راشته باشد ا بفرماید« :مَا عَلِمْتُ فِی أَ ِّ بُیُوتِ الدَّارِ هِیَ؟» ا ذی آن با چند
قسم ،بر جنبه غیبی ا الهی

ر رأکید کند« :وَ اللَّهِ کُلُّهُ عِنْدَنَا عِلْمُ الْكِتَابِ وَ اللَّهِ کُلُّهُ

عِنْدَنَا عِلْمُ الْكِتَابِ»؟
آنچه ر جمعبندی اینگ نه اایات به نظر می سد ،این اس
باریِ امر صد ا ذی

اای

که هرچنلد ر

با هم رنافی را ر ،اما با اندکی رأمل بله ایلن نتیجله

می سیم که رنافیای ر کا نیس ؛ چ ن صد اای
کام اشا را ر ،مبنی بر اینکه ما بهو

به جنبه بشری علم انسلان

معمل ت ماننلد سلایر ملررت عللم غیلب

ندا یم ،الی امات ذی آن به جنبه غیبی ا الهی علم

ر ر جه میرهنلد کله اگلر

بخ اهیم ،فقط با یک ر جه ،رمات علم کتاب نزر ماس

ا میر انیم به همله چیلز

علم راشته باشیم .بنابراین ،صد اای
را ر که بنا نیس

ر رمات ام

به جنبه بشری عللم انسلان کامل اشلا

عاری ا جا ی ندگی ا علم الهی

گرریم را ر همه حات به علم غیبی

ر بهر منلد

ر ر جه راشلته باشلیم ا بلدان بر سلی ا
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سعی ا رالش بت انیم با ییم مثالر کنیز فرا ی کجاس  .پس ر این حال  ،ااقعلار
نمیرانیم (دند ی  ،اما ذی

اای

به جنبه الهی ا غیبی امات اشا را ر کله اگلر

بخ اهیم ،بالفاصله فقط با یک ر جه
ر

ریاری امات باقر

اای

اهیم رانس

بر آن اسل

(ند ی .

کله عللم ایشلان قلب

می ش ر؛ یعنی علمشان بین نفی ا ایجاب اس « :سَأَلَ أَبَا الْحَسَدنِ
أَهْلِ فَارِسَ فَقَالَ لَهُ أَ تَعْلَمُونَ الْغَیْبَ فَقَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ

ا بسلط
رَجُدل مِدنْ

یُبْسَطُ لَنَا الْعِلْدمُ فَدنَعْلَمُ وَ

یُقْبَضُ عَنَّا فَلَا نَعْلَمُ وَ قَالَ سِرُّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَسَرَّهُ إِلَى جَبْرَئِیلَ وَ أَسَرَّهُ جَبْرَئِیدلُ إِلَدى
مُحَمَّدٍ وَ أَسَرَّهُ مُحَمَّدٌ إِلَى مَنْ شَاءَ اللَّهُ؛ یک نفر ایرانى ا امات ضا
ا غیب با برید؟ فرم ر :جدت امات باقر

پرسید :شلما

ر پاسخ ایلن سللات فرمل ر :گهالا

و ما علم غیب ،ر برابر ما با مىش ر ا ما مىبینیم ا مطلع مىشل یم ا چل ن
و ما علم غیب ا ا برابر ما ببرند ،چیزى نمىرانیم .اینگ نه علم غیب سرّ الهى
اس

که دا با جبرئی ا جبرئی با محمد

دا

ا س ت دا

استه اس  ،ر میان نهار اند» (همان.)212 :

ر این اای

نیز به جنبه بشری علم انسان کام اشا شد  ،مبنی بلر اینکله

علم انسان کام را ای قب

ا بسط یا فرا ا نشیب اس  .پس اینول

که همیشه ر حات بسط ا ر جه به علم غیبی
م ر م شکافی قرا گیرر ،کمّ ا کیف قب
قب

با افلرارى کله

باید گف

قب

که با حجل

منافات نداشته باشد؛ اگرنه ،ا باب هدای
علمشان رچا قب

ر باشد ،اما آنچه ر اینجلا بایلد

ا بسلط عللم اسل ؛ یعنلی اسلع

ا بسط را کجاس ؛ آیا ر همه عل ت اس
علم را جایی اس

نیسل

یا ر علل ت اصلی؟ ر پاسلخ
الهلی بل رن انسلانهلای کامل

آنلان ا سلیدن بله مطلل ب ملررت،

نمیش ر ا همیشه ر ِ شهر علم به ای آنان با اس  .پلس
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اگر کس یا کسانی ا حج

اس

دا ر

کمک کنند یا عد ای بله هلدای

ا

رستایری ای نیا راشته باشند ،انسان کام به همه ایلن مل ا ر عللم را ر؛ یلرا
چنانکه ر اای

آمد  ،دااند متعات اادرر ا این اس

ر عل می که به آن نیا را ر ،به حات

که حجل

ل رش ا

رش ها کند .پس هلر نل ع علملی کله

انسان کام بدان نیا راشته باشد ا ا ار کند ،حضرت حب آن ا ا وریب الهات ا
القای ملکی افاضه

اهد کرر« :أَنَّ الْأَئِمَّةَ إِذَا شَاءُوا أَنْ یَعْلَمُوا عُلِّمُوا» (همان.)211 :

 .1-3علم ارادی و الهام ملکی

کلینی ر اص ت کافی بابی با عن ان «علم ا اری» با ا آن ا سهگ نله اایل
(همان) .وبب این احاری  ،انسلان کامل هراقل

کرر اس

بداند ،به مقات ن انی

بخ اهلد چیلزی ا

ر ر جه میکند؛ هرچند گفتیم وبب اصال

جنبه بشری،

همشیه به آن مقات ر جه ندا ر .مثالر ر یکی ا جنگها حضرت س ت اکلرت
با اصحاب

ر به مدینه برمیگشتند ا ر یک فرسخی مدینه نزر چاهی بله نلات

«یقعا» منزت نم رند .حضرت همانجا به علم غیلب فل ت یکلی ا منافقلان ا بله
اصحاب بر رارند .بعد بهااسطه و فان شدید  ،شترها ا جمله شتر حضرت گم
شدند ا حضرت رست

رارند براید شترت ا پیدا کنید .یکی ا منافقان گف  :این

مرر ارعا را ر مرگ یکی ا منافقان ا ا غیب بر میرهد ،حات آنکله نملیرانلد
شتر

رش کجاس  .این بر ا به پیغمبر ساندند ،فرم رند ر فالن ر وناب

شترت به ا گیر کرر  ،فتند ا ریدند همانجاس
 .)512-517ر آغا این اای

(مظفر و عالمه طباطباا ی:5712 ،

هم حضرت ا علم بشری ا عاری ل ر اسلتفار

میبرند ،اما اقتی با احتمات گمراهی عد ای ابه ا میش ند ،ا علم الهلی ل ر
بهر میبرند را آنان ا به حب هنمایی کنند .پس هرگا بخ اهند بدانند ،میراننلد
ا به ق ت صد المتألهین این احاری

بر این ردلل

را ر کله عللم ا ا ار انسلان
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کام رخلف نلدا ر (مالصا:را ،5717 ،ج .)522 :5پلس مال ملهای میلان عللم ا ا ار
برقرا اس ؛ چراکه هرگا چیزی ا بخ اهد بداند ،دااند متعات به ای اعالت میکند.
شایان ذکر اس
اکلمی

که این علم ا اری ا شأنی مطلب نیس

ا حداق ر ر جات

(رفاصی رجلیات ذارلی حلب رعلالی مستثناسل ؛ چراکله انسلان کامل

همچ ن س ت اهلل
سید ،ر ااقع بالق

اقتی ا رجلی صفاری ا افعالی عب

کرر ا به رجلی ذاری

به رمات آنچه سقف اج ری انسان اس  ،سید ا وبعلار بله

همه چیز علم را ر ،اما ر مقات اوالق ا مشهد ذاری کله رجلیلات حضلرت حلب
نامتناهی اس  ،همه چیز ا نمیراند (ابنعربى ،بیتا ،ج112 :2؛ قوناوى525 :5722 ،؛

همو)525 :5731 ،؛ یعنی ا آنجاکه ر جات اکملی

ا رفاصی رجلیات حلب رعلالی

نامحدار ا انسان کام محلدار اسل  ،ارفیل

پلذیرش رملات آنهلا ا نلدا ر ا

نمیر اند ک رفاصی دیتناهی حضرت حب ا احصا ا ثنا کند «:لَدا أُحِِْدی نَنَداء
عَلَیْک» (عالمه مجلسى5127 ،ق ،ج.)27 :21
بنابراین ،ا آنجاکه حضرت به رمات رجلیات ذاری ااقف نیسل  ،نملیرانلد بلا
رش ا با ما چه معاملهای

اهلد شلد« :وَ مدا أَدْرِ مدا یُفْعَدلُ بِدی وَ ال بِكُدمْ»

(احقاف)5 :؛ چراکه حضرت ا رایر اسماء ا صفات که به آنهلا آگلاهی را ر ،بله
سم

حضرت ذات که به آن مطلع نیس  ،ک چ میکند (قونوى .)525 :5731 ،پس

با ر جه به بح

اکملی

ا رفاصی رجلیات ذاری حضرت حلب ،حضلرت وللب

فزانی ر علم میکند« :قُل رَّبّ زِدْنىِ عِلْماً» (طه)551 :؛ یرا هر علملی بله انسلان
کام افاضه گررر ،مینه ا استعدار علمی ریاری فراهم میآید .والب علم ماننلد
شا ب آب ر یاس

که هرچه می

فأین الری؟ (ابنعربى ،بیتا ،ج.)112 :2

ر ،رشنهرر میش ر؛ پلس سلیری کجاسل :
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 .1شبهات علم انسان کامل و نقد و بررسی آنها

ر با علم انسان کام سلادت یا شلبهاری مطلرح اسل

کله بعضلی ا آنهلا ا

میر ان با ر جه به جنبه بشری ا عاری علم انسان کام پاسخ گف  .بله عبلا ت
ریار ،کلید ح این شبهات ر جنبه بشری ا عاری علم انسان کام اس
اهیم پررا

اینجا به بعضی ا مهمررین آنها همرا با نقد ا بر سیشان

که ر
.

 .1-1اشكاالت علم ارادی انسان کامل
 .1-1-1تناقض علم الهی و ارادی

بر ی میگ یند ا نظر عقلی ا منطقی میان علم الهی ا فعلی انسان کامل بلا
علم بشری ا ا اری مستفار ا اایات ،رناقضی آشکا اس ؛ یلرا معنلای اینکله
همه چیز ا بالفع میراند ،یعنی ریار نیا ی بله ا ار ا مشلی

نلدا ر ا معنلای

اینکه علم ا اری را ر ،یعنی همه چیز ا نمیراند (صالحی نجفمبادي.)35 :5712 ،
نقد و بررسی

ر رناق

هش

ا بلکه نه احدت ل ا جمله احدت حمل ل شلر اسل

(مالص:را5515 ،م ،ج ،)251 :5اما ر علم ا اری ا الهی انسلان کامل ایلن شلرایط
جمع نیس ؛ چراکه ر را ح

ا ر را جهل انلد؛ پلس بلا یکلدیار رنلافی ا

رناقضی ندا ند .ر ضی آنکه ،یکی (عللم ا اری ر جهل
اس

ا ا ار انسان کام اس

ن انی انسان کام  ،که هرگا

بشلری ا منل

ا ریاری (علم الهی مرب
اس

بله

به جنبله الهلی ا

چیزی ا بداند ،به «مقلات ن انیل » ل ر

ر جه میکند ا آن ا میراند ،اما همیشه به آن مقات ر جه ندا ر .پس ملال عللم
انسانهای کام فقط یک ر جه ا عنای

اس  ،اما اگر این ر جه هم نباشد ،آنلان

هم ااقعار میگ یند «دند ی؛ ما نمیرانیم»؛ البته همانو
کام براساس حکم

ا مصلح

علم الهی ا غیبی اس .

ا وبب اصال

که گفتیم ،مبنای انسلان

جنبه بشری ،عدت بهر بررا ی ا
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 .1-1-2ضعف سندی روایات علم ارادی

اایات علم ا اری انسان کام که کلینی ر اص ت کافی بابی ا رح
ا آن ا به سهگ نه اای

آن بلا

کرر  ،به رلی ضعف سندی قاب اعتمار نیستند (كلينى،

ج)211 :5؛ یرا سند هیچیک ا این ا با صحی نیس

ا اگر هم صحی باشلد،

ا با ااحدند ا مت ارر ا یقینآا نیستند ا نمیر ان بلا آنهلا مسلئلهای اعتقلاری
(علم انسان کام ا امات ا ثاب

کرر (صالحی نجفمبادي.)15-35 :5712 ،

نقد و بررسی

حتی اگر بپذیریم که این ا با ااحد هستند ،نه مت ارر ،آنچه ر علم اص ت به
ثب ت سید  ،این اس

که بر ااحد ر مسائ اعتقاری (مث علم انسان کام ا

امات ر ص ری حج

که محف ف به قرینه قطعیه نباشد (عالمه طباطباا ی،

نیس

)11-72 :5735؛ ر حالیکه علم ا اری انسان کام با قراین یقینلی بسلیا ی هملرا
اس ؛ ا جمله:
 .1بر ی اایات بر علم ا اری صراح
باقر

را ر؛ مانند قب

ا بسلط عللم املات

(كليناى ،ج )212 :5یلا کنیلز فلرا ی املات صلارق

ا گلم شلدن شلتر

س تاهلل

که ر امثات این اایات به هر را ورف علم  -علم الهی (فعللی ا

علم ا اری (شأنی  -اشا شد اس ؛ یعنی اقتی برای آنان علمی قب

میش ر،

ااقعار نمیرانند؛ نه اینکه میرانند ،الی کتمان میکنند ،ا اینکه نمیراننلد ،نله ایلن
اس

که اگر بخ اهند بدانند هم ندانند؛ به رلی اینکه اقتی شرایط ا مصلح

آن

فراهم گررر با یک ر جه ا عنای  ،ر حات بسط قرا میگیرنلد ا ا عللم الهلی
ر استفار میکنند ا

اهند رانس .

 .2اایاری که انسان کام

ا قلم ،عرش ،کرسی ،کتاب مبین ،کتاب مکنل ن ا

ل ح محف ظ معرفی کرر اس  .وبب این اایات ،هرگا انسان کامل ا ار کنلد،
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میر اند به آنها اص گررر ا به همه ام
 )551ر اینبا

اایتی ا امات علی

آگلاهی یابلد .محقلب قیصلری (:5732

نق میکند:

و يؤيد ما ذکرنا قول امير المؤمنين ولى اهلل فاي اررضاين ق ال الموحادين
على بن أبى طالل ،کرّم اهلل وجهه ،في خ بة کان يخ بها للناا« ::اناا نق اة باا
بسم اهلل انا جنل اهلل الذي فرطتم فيه و انا القلم و انا اللوح المحفوظ و انا العار
و انا الكرسي و انا السماوات السبع و اررضون» .کالم اميرمؤمناان ،ولاي اهلل بار
زمين ،ق ل موحدان علي بن ابيطالل آنچه را ماا دربااره انساان کامال گفتايم،
تأييد ميکند که در خ بهاي براي مردم فرمود :من نق ه باا بسام اهلل ،اناا جنال
اللهي ايم که شما درباره آن تفريط کرديد ،مان قلام ام ،مان لاوح محفاوظم ،مان
عرشم ،من کرسيام و من آسمانها و زمين هفتگانهام.

مضم ن اایات سل نی که ا امات علی

صار شد (عالمه مجلسى5127 ،ق،

ج )553 :52نشان میرهد هرگا انسان کام بخ اهد ،میر اند ا علم الهلی ل ر
بهر مند ش ر.
 .3ا

اایارى که ر منابع اه بی

اا ر شد  ،به بى اشن اسل

کله

انسان کام مجهز به « اح القدس» اس  .پس هرگا چیزی ا بخ اهد بداند ،ال
ر عرش یا ر شرق ا غرب عالم باشد،
العرش الى ما رح

رح

اهد رانس « :فبراح القدس عرف ا ما

الثَّرى» (كلينى ،ج.)232 :5

بنابراین ،با ر جه به این اایات ،ررریدی باقی نمیماند کله اگلر انسلانهلای
کام ر م ری ااهلا «د ار ی» کننلد ،شلأنی ا ا اری ا براسلاس مصللح
حکم

اس

ا اگر چیزی ا بخ اهنلد بداننلد،

یَعْلَمُوا عُلِّمُوا» (همان.)211 :

ا

اهنلد رانسل « :إِذَا شَداءُوا أَنْ
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 .1-2اشكال علم انسان کامل به جزئیات امور

انسان کام به مقتضای جنبه بشری

ر ،به همله جزئیلات ر جله ا آگلاهی

ندا ر؛ چ ن اگر به همه چیز عالم باشد ا به هر ایلدار شخصلی ر جله ا ا آن
آگاهی راشته باشد ،د ت میآید نت انلد رصلمیم بایلرر ا مسلائ

ا آنگ نله کله

می اهد ،رنبات کند؛ یرا انسانی که میراند ر همین سفر ،ر فالن ساع
فالن نقطه مین کشته

ار

اهد شد ،ناچا باید چ ن آلتی بیا ار ا ناامید ل ر ا

ر ا تیا ح ارث باذا ر ا منتظر باشد را اا ا به شهارت برسانند ،اللی ایلن بلا
مقات بلند انسان کامل معصل ت منافلات را ر؛ چل ن جلز
هالک

رکشلی ا القلای ر

مذم ت ر کتاب الهلی (بقار )551 ::چیلز ریالری نیسل

(مظفار و عالماه

طباطبا ی512-517 :5712 ،؛ عالمه طباطبا ی.)11-12 :5735 ،
نقد و بررسی

نقدی که به اشکات علم انسان کام به جزئیات مطرح شد  ،این اس
به فع ا تیا ی ،گا قطعی اس

ا گاهی بهحسلب شلرایط ا امکانلات رفلاات

را ر .ر ص ت اات چا ای نیس
چ ن ا باب اق ع ر هالک

که علم

ا رکلیفی هم مت جه مکللف نخ اهلد بل ر؛

اس  ،نه القای ر آن؛ به الف ص ت رات که ر

قلمرای رکلیف اس  .علم انسانهای کام ا قسم اات بل ر اسل  .ر ااقلع را
نلل ع قضللایا اجلل ر را ر :یکللی قضللایای حتمللیال قلل ع ا ریاللری قضللایای
غیرحتمیال ق ع .قضایایی که ر با علم انسان کام به جزئیات ا ا جمله عللم
به شهارت مطرح شد  ،ا قضایای حتمی اس
اسل

که گریز ا این ن ع قضایا ناممکن

(عالمااه طباطباا ى5153 ،ق ،ج557-552 :51؛ مظفاار و عالمااه طباطبااا ی،5712 ،

.)511-517
اما به نظر می سد ا

ا جامعی

اسماء الهی ر انسان کامل  ،ملیرل ان نقلد
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ق یرری ا با قیاسی ذاالحدین اینگ نه مطرح سا
این م ا ر ،مانند علم به مان رقیب شهارت

 :بر عللم انسلان کامل ر

ر ل چه علم به آن راشته باشلد یلا

نداشته باشد ل اشکالی متررب نیس ؛ چراکه اگر ا ار انسان کام بلر ایلن رعللب
گرفته باشد که م ری ا نداند ،ا آنجاکه اگر بخ اهد ،آن ا

اهد رانس  ،پس

علم شأنی را ر ا جه ا ای مررفع اس  .پس اگر م ری ا هم بداند ،اشکالی
ندا ر؛ چ ن انسان کام مظهر رمات اسماء الهی اس  .بنابراین ،هرچند وبلب اسلم
علیم میراند ،ا آنجاکه مظهر اسم جامع اهلل اس

ا با لطف ا اذن الهى بله مرربله

اعالى کمات ا عل ّ اج رى نای میآید ا ر ااج مقات فنا ا بقای بعلد ا فنلا بله
سر میبرر ،فقط اسم علیم

ر ا مشاهد نمیکند ،بلکه مثالر اسم حکیم ا ئ ف

ا هم مالحظه میکند ا مت جه اس
أف

ا

که این شهارت وبب مصللح  ،حکمل

اس ؛ پس ا سر ش ق ا با رمات اج ر بهس ی آن پر میکشد .برایناساس،

عم بر الف آن بهرا ا عق ا شرع ا متنافی با اسم جامع الهی اس  ،نه عم
به مقتضای آن .مثالر اگر مند ملمن ا شجاع ر جبهه حب ا باو بداند که اگر
ا این معبر حرک

کند ،حتمار به شهارت می سد یا فرری عاق ا مهربلان بدانلد

اگر ادن این بمب انمانس

ا بررا ر ،هزا ان نفر جان سلالم بله ر ملیبرنلد،

ر اینص ت ،هرچند آنها میرانند قطعار ر این مان اص به شهارت می سند،
وبب حکم

ا مصلح

شرعار ا عقالر ا ا ای لطف ا محبل

ایلن کلا ا بلا

کمات می ا رمات اج ر انجات میرهند ا ر غیراینص ت ،عملی الف شلرع ا
عق ا لطف ا محب

انجات رار اند که این هم ُلف ( الف فلرض صلفات آن

مند ا شخص یارشد اس .
اایات نیز این نظریه ا رأیید میکند؛ چنانکه مثالر ر کلافی بلابی هسل

بلا
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اهند ف

ا هرگا هم ا این

رشان ب ر اس  .ا جمله اینکه حسلن بلن جهلم
عرض کررت :همانا امیرملمنان

ر ا شنا ته

قار

ب ر ا میرانس

ر چه شبی ا ر چه مکانی کشته میش ر؛ چراکله اقتلی نعلر

مرغابیها ا ر

انه شنید ،فرم ر« :اینها نعر نانی هستند که ن حهگرانی پشل

سر را ند» ا اقتی اتکلث ت به اا عرض کرر« :کاش امشب ر

انه نما بخ انی ا

برای نما جماع  ،ریاری ا بفرستی» ،آن حضرت نپذیرف

ا ر آن شب بدان

اسلحه ر ف

ا آمد ب ر ،ر ص ری که میرانس

میکشد .امات ضا

فرم ر« :آنچه گفتی ،ر س

ابلنملجلم اا ا بلا شمشلیر
اس  ،الی ل ر آن حضلرت

[با کمات می آن ا] ا تیا فرم ر که ر آن شب مقد ات لدای عزاجل اجلرا
ش ر» (كلينى ،ج 215 :5و .)711
نتیجهگیری

وبب شریع

(آیات ا اایات ا عرفلان (ر سلخنان کسلانی چل ن ابلنعربلی،

ق ن ی ا فنا ی انسان کام افزان بر اینکه ااجد علم الهی اس
جزئیات عالام هستی آگاهی را ر ،را ای جنبه بشری اس

ا به کلیلات ا

ا به بعضی ا ام

علم

ندا ر .بنابراین ،علم انسان کام ر جنبه بشری به ایژگیهای ذی مزیّن اس :
 .1جنبه بشری ا غیبی علم انسان کامل ر را سل ی نفلی ا ایجلاب اسل .
برایناساس ،ر ورف سلب ا عدت ر جه به بعضی ا ام  ،علم ا آگاهی به آنهلا
ندا ر.
 .2عدت علم ا آگاهی آنان به بعضی ا ام  ،بهو
اس

که انسان کام بهعن ان حج

ا اری ا ر غیلر علل می

حضرت حب به آن نیا را ر.
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 .3ر رَاَ ان امر بین جنبه الهی ا بشری ،انسان کام وبب اصال
جنبه بشری علم ا برای

ر برمیگزیند.

 .8علللم ا اری ا شللأنی ،مطلللب نیسلل
مستثناس .

جنبه بشری،

ا حللداق ر جللات اکملیلل

ا آن
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