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چکیده
موضوع مقاله ،تأملی در حوزة معرفتشناسی وضعیت انسان در فقه و حقوو و ارتاواآ ن وا ارفوان و
شیوه تفکر ارفانی است .این پژوهش رای جوابدادن ه این پرسش است که حقو انسانی و مراتب ن وه
چهصورت در فقه و ارفان ،ه صورتهای گوناگون تایین شده و دارای چه مراتاوی اسوت .پوژوهش نروری
( )Theoreticalا روش تحلیلی و توصیفی ( )Analytical - Descriptiveو رویکردی شیوة تحلیو مو ن-
های پژوهش است.
فرضیة اصلی پژوهش ،پیوند نرریهها و دیدگاههای ارفانی ا ماانی حقو فردی و اج ماای انسان اسوت.
حقو و راهاردهایی که در فقه و اصول اسالمی نیز تایین شده است .رخوی از نرریوههوای ارفوانی در پوی
ساخت جایگاه و هتاع ن حقو انسانی رای انسوان هسو ند .رخوی دیگور راسوا

حقوو تعریو شودة

اشخاص ،نرریات خود را انوان کردهاند.

کلید واژهها:
انسان ،مراتب انسان؛ فقه و حقو ؛ ارفان و تصوف.

 -1اس ادیار گروه حقو  ،واحد سمنان ،دانشگاه زاد اسالمی ،سمنان ،ایرانbahman.babajanian@gmail.com .

پیشگفتار
انسووان و مفموووچ پی یووده و گس و ردة ن ،موضوووع سوویاری از تئوووریهووای جامعووهشناسووی و
انسانشناسی -سیاسی جمان معاصر قرار گرف ه است .دیدگاههای سیاسی تعری
محدودة فعالیت یا حضور او در ارضة سیاسی دارند .اق صاد ،تعری

خاصوی از انسوان و

دیگری از انسان میکند و او را

در زمینة مره رداری از منافع و تجمیزات رفاهی ،مخ ار میدانَد یا در نرریههای دیگور ،او را مجاوور
ه پذیرش رخی از قوانین سختگیرانه میکند که منجر ه تاعیض میان انسانها و رشد سرمایهداری
مفرآ و درمقا  ،فقر و تااهی میشود.
قانون اساسی ملتها ،ا در نررگرف ن موازین انسوانی ،حقوو فراوانوی را در حوا انسوان اا وا
میکند و در ندهای مخ ل

قانون اساسی ،اینحقو و حدّ و حدود ن را ه رسمیت مویشناسود و

جامعه را مجاور میکند در را ر سیاری از تمدیدها از انسان مدافعت کند .وهسوخن دیگور ،قوانون،
رای هر فرد ام یازاتی میدهد و توانایی خاصی اا ا میکند که «حا» ناچ دارد .ه اینقوانین ،حقوو
فردی نیز گف ه میشود( .رک ،کاتوزیان )873 :1831 ،من سکیو مع قد است قوانینی که رای تضومین
حقو مردچ ایجاد می شود اید م ناسب ا محوی زنودگی موردچ ،نووع روا و م موردچ وا یکودیگر و
فرهنگهای خصوص که در میان مردچ وجود دارد اشد( .رک ،من سکیو)38 :1811 ،
ا در نرر گرف ن حقو سیاسی و اق صادی و اج ماای و فرهنگی و اخالقی ،مشاهده میشود کوه
انسان ملزچ است رای پایداری حا خود و دیگران ه اصول و مواضعی پایاند اشد و از نموا تعودّی
نکند .در اورفان ،هشک دیگر و ا اندیشه و گف موان دیگرگوون ،انسوان ،مودار و محوور اصولی را
تشکی میدهد .جناة زهد و تقویِ تصوف ،سعی در پالودن نفس و وجود انسوان دارد .پوس از ِویِ
مراحلی و که گاه سیار سخ گیرانه و توانفرسا است و روح انسان از سیاری از تعلقات ،مزاحمتهوا
و سخ یها رهایی می یا ود و موادگی مزچ را ورای رشود و ااو الد وه دسوت موی ورد .ارفوان وا
نرریه هایی گوناگون ،سیر و حرکوت انسوان را در ااو الی روحوی و پوذیرش مقوداری از تجلیّوات
خداوندی را ممیا میکند .درواقع ،ارفان ،روایتگر صرف وضعیت انسان در جمان و انعکا دهنودة
شکست یا پیروزی او ناوده است لکه دید فراتری داش ه و ا تعریفی کوه از ایون واهه و مفمووچ وه
دست میدهد ا عاد گوناگون شخصیت انسان و میههای مخ ل
روشی است که در کش

روح او را را ررسی میکند .ارفان،

حقایا جمان و پیوند انسان و حقیقت ،نه ر اق و اس دمل؛ لکه ر ذو

و اشرا و اتحاد ا حقیقت تکیه دارد( .رک ،یثر ی)88 :1811 ،؛ تذکر نک های ضروری است .اقلوی
که در این نوع تحلی ها از دایرة شمول ارفان و تصوف خارج شده است هماناقلی نیسوت کوه در
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جامعهشناسی ،اخال  ،سیاست و  ...مورد تأکید قرار دارد لکه اقلی است که در را ر ذو الموی وه
یک سو میرود .ه سخن دیگر ،اق نفیشده ،یکی از مراتب اقلی است که در را ر شمود و کش ،
مانعی ه وجود می ورد( .رک ،زرینکوب)181 :1811 ،؛ هانوان نمونه ،جاللالدین لخوی ،همیشوه
از اق و اندیشة انسان حمایت کرده ،سعی میکند هصورتهای ملمو

ن را تفسویر و وازخوانی

کند( .رک ،مولوی)111 :1833 ،
م العه در ماانی اق گرایی انسانی و ِرح ایدهها و درخواسوت م الاوات انسوان در حووزههوای
مخ ل

اج ماع و زندگی ،نشان میدهد که در فلسفه و اخال نیز همانند ارفان ،اقالنیوت در کنوار

مسائ یا مؤلفههای دیگری ِرح شده است .امانوئ کانت ،فیلسوف خردگورا مع قود اسوت« :روش
اصلی ما رای ارزیا ی اورها و تفکیک اور واقعی از غیر ن ،این است که ن را وا دیگوران م ورح
کنیم و در محکمة اق امومی ه داوری سوااریم( ».کانوت)378 :1813 ،؛ وی احساسوات ِایعوی
افراد را نیز در ایجادشدن جامعة اخالقی دخی میداند (رک ،همان )333 :رک نیز مویگویود« :نرور
همگانی که ما نی ر اق و خرد اشد دیگر صرفاً رأی و نرر نامع ار نیست لکه ر موده از توأمالت
خصوصی در ارة امور همگانی نیز ما نی ر حثهای امومی است ( ».رک)111 :1818 ،
در دیدگاه ارفانی ،انسان اید واجود تمواچ حقوو  ،زادی ،حوا ان خواب ،دموکراسوی و دیگور
چیزهایی که شرافت او را در جمان تضومین کنود .ارفوا ،انسوان را «اوالم صوریر» مویداننود( .رک،
جمانگیری)11 :1878 ،؛ نا ه نرر ا نار ی« ،حا تعالی اایان ثا ة االم کایر (جمان) را ه جز اوالم
صریر (انسان) ه تفصی وجود اینی خشید .هم ون موجودی که روح ندارد یا یینوهای کوه جوالد
نیاف ه است .شأن حا و حکمت المی و سنّت او ایجاب میکند که او هیچچیزی را نیافرید جز نکوه
هناگزیر ،قا ِ ِ روح المی اشد تا حیات نشید را تأمین کند و کمامتش ر ن م رتب گردد .از این-
قاول و پذیرش ه «نفخ» تعایر شده است .اینروح المی ،انسان است و مقصود المی در گروِ فورینش
انسان کام است( ».قیصری)888 :1878 ،
انسان و مخ صات او که در ارفان اسالمی و ایرانی تعری

شده است ا «اق » و «تر یت» پیونود

گریزناپذیری دارد .تر یت انسان هشک کلی ،منوآ ه فمم او از اق  ،دین و اخوال اسوت .ارفوان
مع قد است رخی از مراتب گوناگون روح شر ،شمودی هس ند یعنی چیزهوایی کوه تصوورناپذیر و
مفموچناپذیر هس ند می یند و درک میکند .م فکران نیز رای نمایشِ جمان ذهن خود« ،ایجاد مفموچ»
میکنند .ایجاد مفموچ ،وا س ه ه داش ن «تضاد» است یعنی تضاد ،الت وجودیِ ایجاد مفمووچ اسوت.
اس یس مع قد است« :در وحدت یتمایز ،نمیتوان مفمومی از هیچچیز یا ی چراکه اجوزا و ا عاضوی
در ن نیست که ه هیئت مفموچ در ید .مفموچ فق هنگامی حاص میشود که کثرتی یا دوگوانگیای
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در کار اشد .در ن کثرت ،گروهی از اجزا و ا عاض مشوا ه مویتواننود وه صوورت صون

و رده

در یند و از سایر گروهها م مایز شوند .نگاه میتووانیم مفواهیم و وه تاوع ن الفواا داشو ه اشویم».
(اس یس)111 :1871 ،
در دنیای رئال و واقعی ،معارف شمودی تصورناپذیرهس ند .یا وجود ندارند یا هصورت اداوایی
و کاذب تلقی میشوند اما ارفان و تصوف سعی دارد ا کمک گرف ن از مفاهیم که در حقو انسوان
وجود دارد اینخصوصیت و اینمفاهیم را ه ارصة تجر ه و دیدار نزدیکتر سازد.
لُبِّ اندیشة ارفا در ارة انسان ه این صورت است که ه دو رکن ممم انسوان  :کیفیوت و وجوود
انسان؛ و اشا اهمیت فراوانی میدهد .از این دیدگاه ه اسو حاله یوا اسو عالی «مون»هوای انسوان و
کیفیت و صیرورت نما تکیه دارد .در این تعری  ،انسان میتواند هم جناة مثات داش ه اشود و هوم
جناة منفی؛ یعنی در این رویکرد ،انسان امدتاً ه منزلة یکواهه یا یکدالّ است و ه مدلول خوود در
معنی معومول و موضوع دملت میکند .دینجمت است که ارفان ،ا جامعهشناسی ،حقو  ،اخال ،
فقه و دین ،همسویی کام دارد تا در کنار نما تعری

جوامع و موانعی از انسوان داشو ه اشود و وه

ممیّزات و خصوصیتهای رتر و م عالی انسانی دست یا د .خصوصیاتی کوه در رویکردهوای دیگور
جامعهشناسی ،سیاسی و  ...ه یکسو نماده شده مرفول مانده است.
جستار  .1حقوق فردی و جامعه
مسألة انسان و کرامت او از مقومتی است که در فقه و حقو اسالمی نیز در قانون اساسی تایین
شده است .موضوع حقو  ،مسألهای جمانی است و در میان تماچ ملتها و قانونها ،وجود مزایا ،حدّ
و حدود ،میزان و دامنة اخ یار انسان در اج مواع و فعالیوتهوای گونواگون در حووزههوای سیاسوت،
اق صاد ،فرهنگ ... ،و صیانت انسان وجود دارد .حقو انسانی اموماً ه دو خش حقوو شخصوی و
حقو اج ماای تقسیم ندی میشود .حقو شخصی قوانینی است که حضور انسان را در جامعه وه
رسمیت میشناسد و از او در را ر تمدیدات و موانع گوناگون دفاع میکند .حقو فردی ،مسواّب یوا
ایجادکنندة ِی هایی از زادی نیز مانعی در را ر رخی از زادیهایی است که جامعه اس فاده از نما
را رای انسان ضروری نمیدانَد .نرم و ان راچ اج ماای ،الت اصلی ایننوع محدودیتهای اج ماای
است .در این موارد ،افراد ا قراردادهای اج ماای از زادیهایی رخوردار میشوند .تی .اچ .مارشال،
در تقسیم ندیهای خود ه سهنوع حقو قای است .1 :حقو مدنی؛  .1حقو سیاسی؛  .8حقوو
اج ماای.
 .1حقو مدنی .نخس ینحقی است که در جامعه ایجاد میشود .حقی اسوت کوه امکوان تملوک
داراییها ،ال زاچ ه قراردادها و زادیهای فکری را فراهم میکند .در این رویکرد ،حقو تمواچ افوراد
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جامعه اید یکسان لحاا شود و همه از حقو را ر رخوردار اشند.
 .1حقو سیاسی .حقوقی که امکان مشارکت مردچ را در قالب احوزاب سیاسوی مخ لو

فوراهم

میکند تا وانند در تصمیمهای کلی جامعه دخی اشند.
 .8حقو اج ماای .حقوقی که ورای موردچ امکانوات موره ورداری از تمواچ امکانوات جامعوه و
دس رسی ه تماچ خدمات را فراهم میسازد( .ف حی و مخ ارپور)118 :1811 ،
حقو فردی و مدنی ،زادی را رای انسان در نرر میگیرد .اید گفت زادی ،منشعب از حقوو
سیاسی افراد است و ا جامعهشناسی ارتااآ گریزناپذیر دارد .پوس از انقوالب کایور فرانسوه و اک اور
روسیه ،زادی در سراسر جمان و در حوزههای گوناگون م رح شد :زادی سیاسی ،زادی اج ماای،
زادی یان ،زادی قلم ،زادی اقیده و  ...و سیاری از نرریهپردازان ،مره رداری از زادی را در گرو
اق فرض کردهاند« :انسان زاد کسی است که فق

ه موجب اقو زنودگی موی کنود( ».اسواینوزا،

)111 :1811؛ م فکران اسالمی نیز همین اا قاد را دارند« :انسان زاد است و اید زاد ماند .هیچمانع
و قید خارجی او را محدود نسازد زیرا او قید اق را در وجدان خود دارد .قیدی که ساب زادی او
از پلیدیها و موانع حرکت معقول است( ».کاتوزیان)811 :1877 ،؛ یکی از تکیههای اصولی ارفوان،
زادی انسان است .ازیزالدین نسفی ،مؤل

ک اب انسان کام نیز از دیدگاه دینی ،زادی (در معنوای

حریت) را مرتاة کمالی انسانِ کام معرفی کرده است« :انسان کام

ن است که او را چمار چیوز وه

کمال اشد :اقوال نیک و افعال نیک و اخال نیک و معارف ،و انسان کامو

زاد ن اسوت کوه او را

هشت چیز ه کمال اشد .اقوال نیک و افعال نیک و اخال نیک و معارف و تَرک و ازت و قنااوت
و خمول .هرکه این هشتچیز را ه کمال رسانید کام و زاد اسوت و والو و حورّ اسوت( ».نسوفی،
)77 :1833
یکووی از معووانی و یووا یکووی از دامنووههووای شوومول زادی ،دموکراسووی اسووت .انسووانمووداری
( ،)Humanismخیزش سیاسی و اج ماای رای پاسداشت حقو
ورکمارت ،اومانیسم را کش

زادی انسوانهوا اسوت .یواکوب

جموان و انسوان خوانوده اسوت( .دیوویس)11: 1873 ،؛ ادوارد سوعید

نوش ه است« :اومانیسم توجه خود را مع وف ه تاریخ مادی و دنیوی انسان میکند ه محصول کوار
انسان و توانایی او رای یان تفصیلی .اومانیسم ،دس اوردهای شکلی و صوورتمنود اراده و ااملیوت
انسان است .اومانیسم نه نراچ است و نه نیروی غیر شخصی ،هم ون وازار یوا ناخود گواه ،هرچنود
ممکن است ه کار یی هر دو اا قاد داش ه اشیم( ».سعید)13 :1838 ،
جناشهای اومانیس ی در ن یجة حذف انسان و نادیوده انگاشو هشودن توانواییهوای او در جموان
مخصوصاً ه ساب سل ة کلیسا ر جمان غرب ه وجود مدند .پس میتوان وجود انصر اا راض را
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در جمان واقع ،دنیای سیاست و جامعهشناسی مدرن را نسات ه وضوعیت انسوان در جموان معاصور
دید .در اینزمینه نیز میتوان دیدگاه حقوقی انسان را ا دیدگاههای ارفانی همسان دانست.
راسا

منشور حقو

شر (رک ،هاشمی)11 :1833 ،؛ افراد جامعه حقوو  ،اخ یوارات ،مزایوا و

مرهوریهای گوناگونی دارند .همانند حقو معیش ی و امکانِ زندگی شوراف مندانه؛ حواِ سوالمت و
اس فاده از مداشت امومی؛ حقو فرهنگی ،المی؛ پش یاانی مراکز قدرت از یکواری یوا یمواری و
نرایر اینما( .رک ،اااسی)117 :1811 ،
حقو فردی؛ مدنی؛ اج ماای؛ سیاسی ،راسا

ادالت و همسانی شک گرف ه است .در اسوالچ،

قر ن کریم ،فقه و اصول دین ه اینموضوع اهمیت فراوانی داده شده است .از دیدگاه مردچشناسوی و
حقو  ،ادالت ،ارتااآ تنگاتنگی ا دموکراسوی دارد .اودالت ،مفواهیم یوا مصوادیا گوناگونود دارد.
جامعهای که تماچ ا عاد اودالت در ن جواری موی شوود کوامالً شوایه جامعوهای رموانی اسوت کوه
تئوریسینها و نرریهپردازان دنیای کمن و دنیای معاصر سعی در ور وردهشودن ن هسو ند .زادی و
ادالت سیاسی ،فرهنگی ،موزشی ،اق صادی ،یان ،فردی ،اج ماای ،جنسوی ی ( زادی زنوان و زادی
مردان) و  ،...شاکة درهم تنیدة ادالت است .اگر ه تعری های درازدامن ادالت در جوامع مخ لو
دقت شود مالحره میشود که تقریااً تماچ نما ور یوکاسوا

اسو وار شودهانود :حوا رخوورداری

همگانی ،توزیع مساوی ثروت ،حا مالکیت ،موزش ،رقراری مساوی حقو و ...
یکی از جناه های اصلی اودالت ،رخوورداری از حوا مالکیوت و رویکورد اق صوادی در توزیوع
همسان ثروت میوان افوراد مخ لو

جامعوه اسوت( .رک ،موسویزاده)171 -171 :1811 ،؛ مرتضوی

م مری چماراص را رای ادالت تعری

میکند« :موزون ودن»« ،تساوی و نفوی هرگونوه تاعویض»،

«اا اد ک ّ ذیحا حقه» و «راایت اس حقا هوا در افاضوة وجوود» (م موری)81 :1813 ،؛ از سووی
دیگر ،دموکراسی و ادالت رپایة حقو (حقو شمروندی ،حقو جزایی و  )...اس وار شده اسوت.
اید گفت که شمروندی از مفاهیمی است که حوزههای مخ ل

جامعه توجه زیادی وه ن دارنود و

نرریات حقو  ،سیاست و جامعهشناسی ن را تایین و تفسیر میکنند .در روزگاران اس ان نیز همین
گونه ود .سیاری از خیزشهای اج ماای ،مدنی ،خاس گاه دموکراسی یوا پیشورفتهوای اج مواای،
حاص ِ توجه ه حقو شمروندی وده است .کیوث مع قود اسوت کوه حقوو شومروندی ،موقعیوت
مم ازی ود که ا مشارکت سیاسی ارتااآ داشت اما عدها ا رشد جامعه ،از اخال سیاسوی جودا و
تادی ه مفمومی س حی و قانونی شد( .فالکس)13 -18 :1831 ،
حقو شمروندی ،حقو فردی نیست لکه حقوقی است که در مقیا

ملّی و ا در نرر گورف ن

حقو کلوی تمواچ جامعوه و موردچ شوناخ ه مویشوود( .رک ،جاویود)187 :1837 ،؛ امیو دورکویم،
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جامعهشنا

فرانسوی ،حقو شمروندی را ن یجوة تعواون اج مواای مویدانود .پوس از او پیوروانش

تحقیاهای ویژهای را در این اره شروع کردند و ااوث رشود جامعوهشناسوی و نفووذ ن در حقوو
شدند هگونهای که کم و یش پذیرف هاند که حقو نمیتواند ینیاز از جامعهشناسی اشد( .هموایون
کاتوزیان)133 :1877 ،؛ در نراچ فقمی اسوالمی نیوز «قااودة اودل و انصواف» وا جامعوه و حقوو
اج ماای مردچ و در نررگرف ن حاِ فردی پیوند دارد( .رک ،مص فوی)181 : 1311 ،
شمروند یا ( )Citizenیکی از مقومت پرکار رد نراچ فقمی و حقوقی است .شمروندی مووقعی ی
است که را ة میان فرد و جامعه را پدید می ورد .هم نین چمارچو ی رای تعام وین افوراد درون
جامعة مدنی را فراهم می ورد .ام یاز شمروندی ر دیگر هویتهای اج ماای این اسوت کوه گویوای
را ری و مساوت همهجاناه و فراگیر است( .صرافی و اسماای زاده)183 :1833 ،
یکی از موجاات حقو شمروندی ،حضور مردچ در جامعه ،احراز هویت فردی در کنوار هویوت
اج ماای و هدوشکشیدن مسئولیتهای گوناگون است .ق عاً افراد جامعه ،هویت یکسوان ندارنود و
گرایشهای م عددی رای حضور خود دارند .گرایشها ،رقرارکنندة ارتااآ م قا میان افراد هسوت.
ه اینساب رای سامانترشدن امور ،رهاری معنوی ،سیاسی و اج ماای مزچ است تا وا اسو فاده از
گرایشها ،سلیقهها و خواس ههای مخ ل  ،جامعة یکاارچه داش ه اشند .یاد وری میشود اص  11و
اص  11قانون اساسی جمموری اسالمی ایران ،حقو شمروندی افراد ایران ه رسمیت شناخ ه شده
است.
 .9 .1حقوق فردی و دین؛ تساوی حقوق مرد و زن
دین در اص الح مجمواهای از هدایتهای املی و المی است که از ِریا وحی و سنت ورای
فالح و رس گاری دمی در دنیا و خرت مده است( .جعفوری)17 :1887 ،؛ دیون و ماوانی فقموی و
حقوقی فردی در یین اسالمی یکی از تکیهگاههای اصلی اودالت در جامعوه اسوت .دیون از ماوانی
خداشناسی رای تایین س وح ادالت و زدودن س م کمک میگیرد .دینپژوهان شاخص اروپوا نیز از
همین روش مره میجویند تا نرر خود را تکوین نمایند .هاری لار ،یکی از م العه کنندگان اندیشوه
در زندگی دورکیم ،چمارکارکرد امده زیر را در نرر دورکیم رای دین شرح میدهد:
 .1در نرر دورکیم ،دین در درجة اول از ِریا تحمی انضااآ ر نفس و قودری خویشو نداری،
انسانها را رای زندگی اج ماای ماده میسازد که این معرف نقش انضااآ خش ودن دین است.
 .1تشریفات مذهای ،که از مراهر دین است مردچ را گرد هم می ورد و ه این گونوه پیونودهای
مش رک نما دو اره تصدیا میکند و درن یجه ،هماس گی اج ماای را تحکیم می خشد .ایون معورّف
نقش انسجاچ خش ودن دین است.
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 .8مردچ ا اجرای مراسم دینی میراث اج ماای گروه را ا قا و احیا میکنند و ارزشهای پایدار ن
را ه نس های ینده من ق میسازند که این از نقش حیات خش ودن دین حکایت دارد.
 .3دین ا رانگیخ ن احسا

خوشاخ ی در مؤمنان و احسوا

جمان اخالقی ،که خود جزئی از ن هس ند ،ا احسا

اِمینوان وه حقانیوت ضوروری

ناکامی و فقدان ایمان در نما مقا له میکند و

این مایّن نقش خوشاخ ی خش ودن دین است( .کوزر)837 :1878 ،
فقه و حقو اسالمی که منشعب از قر ن کریم و سیرت پیامار و امامان معصوچ است نیز ه مقولة
تساوی حقو شمروندی و حقو اج ماای تکیه دارد .یات فراوانی در قر ن کریم وجوود دارد کوه
نسات ه موقعیت زن ،هدف از فرینش او و جایگاه او در جامعوه ،مفواهیم و حقوایا گرانقودری را
ازگو می کند .سیاری از مفسّوران قور ن کوریم ،سوعی در خووانش درسوت مو ن یوه و تحلیو

ن

داش هاند .ه انوان مثال ،یة اول سورة نساد ،ه تساوی زن و مرد و خلا نان از «نفس واحد» اشواره
میکند .ارفای زرگ ایرانی و اسالمی نیز ه اینحا انسانها گردننماده ،سعی در مرااات ن دارنود.
این ار ی میگوید« :زنان گ های شقایا مردان در االم روح و جسم هس ند .ه حکم وجودی هردو
یکساناند و از ن ،تعایر ه انسان شدهاند( ».ا ن ار ی)117 :1311 ،
ررسی م ون صوفیه و دیدگاههای اارفان اندیشهگرا ،نشان میدهد که اما و نمایتم نرریههوای
ارفانی ،اا الی انسان است .نان میخواهند ضع ها ،نادیدهگرف نها ،تاعیضها و مشقاتی که ورای
انسانها ،مخصوصاً زنها وارد شده است جاران نمایند .نمونههای فراوانی در اندیشة مولوی ،سنایی،
ا ار نیشا وری و دیگران وجود دارد .ا ن ار ی ،در تکوین نرریة انسانگرایی خوود کوه وهصوورت
مس دلّ و ا اس فاده از قانونهای ِایعی موجود در زندگی انسوانهواِ ،ورح کورده اسوت «زن» را در
مواردی رتر از «مرد» پنداش ه و در این اره رهان ورده اسوت« :از زنوان رایحوة تکووین وه وجوود
می ید .زن ،رتاة مادری دارد و وجود او هواس ة نرتاه است و نکه صاحب کشو

اسوت روایو

وجود اومد را در زنان اس ثماچ میکند .لذا نمَثَ را ذکر میکند که یعنی اِیَب ِیوب ن اسوت کوه
حبّ از معانقة حایب درمییا د چراکه در او رایحة این و حقیقت خویش را در مییا د( ».خوارزمی،
)713 -717 :1813
امنیت فرد در اج ماع ،از دیگر مؤلفههوایی کوه حقوو اسوالمی و حقوو جموانی ور ن تأکیود
میکنند .در دیدگاه دینی ،ایجاد امنیت و ادالت هوسیلة حاکم ،سیاری از تنشها و ناراح یهای فرد
را کاهش میدهد و مایة رامش او میگردد)Mofidi & …, 1117, p. 11( .
در فقه اسالمی ،امنیت ه اینصورت معنی شده است« :امنیت ااارت از اِمینوان خواِری اسوت
که راسا

ن ،افراد در جامعهای که زندگی میکنند نسات ه حفظ جان ،حیثیت و حقوو موادی و
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معنوی خود یم و هراسی نداش ه اشند .اینتأسیس مس لزچ دوتضمین اساسی است:
 .1تضمین امنیت افراد درمقا

هرنوع توقی  ،زندانیشدن ،مجازات و دیگرتعرّضات خودکامه و

غیر قانونی حکوم ی.
 .1تضمین امنیت افراد ازِریا حمایتهای اامالشده هوسیلة جامعوه ورای هریوک از ااضوای
خود ه منرور حفظ حقو و تعلقات و رخورداری از زادیهای اساسی( ».هاشمی)171 :1833 ،
داش ن امنیت و زادی در ِی های گوناگون ،یکی از حقو اولیة انسانها وه رسومیت شوناخ ه
شده است.
جستار9؛ تئوری عرفان در بازخورد میان انسان و کرامت انسانی در جهان واقعی؛
معرفت نفس و شناخت خود ،از اصولیترین نیادهای جامعهشناسی؛ حقو ؛ سیاسوت و تصووف
است .مفموچ انسان زمانی تحقا مییا د که شخص ه موقعی ی که در جمان نسوات وه موجوودات و
پدیدههای دیگر هس ی دارد امشعار یا د و خود را شناسد .معرفت نفس ،رسیدن ه مرتاهای است کوه
انسان را در جمان ه خدایی میرساند اگر انسان ه هر دلیلی ن واند ه این معرفت دست یا د او نیوز
در رتاة موجودات پست ،غیر مخ ار و ی ارة دیگرِ جمان فق
چیزی که وجود و ماهیت او را تعری

ُعد زمانی و تواریخی موییا ود یعنوی

میکند لحرة ه وجود مدن و لحرة از ین رف ن او خواهود

ود و نه چیز دیگر.
اگر انسان قادر ه شناخت خود نااشد در گمگش گی و یهوی ی اسیر و سورگردان خواهود وود.
غزالی مع قد است« :اگر خواهی خود را شناسی دانکه تو را که فریدهاند از دوچیز فریدهاند ،یکی
این کالاد ظاهر که ن را تن گویند و وی را ه چشم ظاهر میتوان دید و یکی معنی اِن کوه ن را
نفس گویند و جان گویند و دل گویند و ن را ه صیرت اِن میتوان شناخت و وه چشوم ظواهر
ن وان دید و حقیقت تو ن معنی اِن است و هرچه جز ن اسوت هموه تاوع وی اسوت و لشوکر و
خدم کار وی است و ما ناچ ن را دل خواهیم نماد ( »...غزالی ،1811 ،ج)11 -11 :1
ارفان رای جلوگیری از انحراف انسان ،اصول و ماادی منحصر هفردی را در پیش رو میگذارد.
اصلیترین ،مممترین و پرپیچوتابترینمرحلة گذر از حران گمگش گی هویت و وصول وه مرحلوة
پادشاهی و اق دار انسان همراه ا یقین ،اشا است .از ِرف دیگر اشا ،مممترینپایة سلوک اارفانه
است« .درد /غم» و «اشا» ،مفاهیمی توأمان در منرومة ارفان است .میووادی درد را حاصو ِ اشوا
میداند« :حال ی است که سالکان را دست دهد از خواهش و ِلبِ سویار( ».میاودی)71 :1873 ،؛ از
وجود ن نیز سیار خوشحال اسوت« :چوه خووشدردی اسوت درد مشو اقان در شوو و مممورِ توو »
(همانجا)؛ غزالی نیز مع قد است« :اشا ه حقیقت الست و انس و راح ی در او غریوب و ااریوت
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است  ...این ال را ااملی رای انق اع تعلقات و دلاس گیهوا و خرا وی ذات و هسو ی ااشوا ورای
رسیدن ه معشو میداند و چون اینحقیقت معلوچ شد ال و جفا منجنیا اوست در قلعوهگشوادن و
در س ن تویی تا تو یاو نااشی( ».غزالی)83 :1838 ،
 .1یا اشا ،میزهای رای تکمی «درد» است؟
 .1یا اشا ،راهکار و ترفندی رای از ین ردن «درد» است؟
 .8یا اشاِ جمان معاصر نیز از «درد» جداشده ،در پی رسیدن و اتصال ه ن است؟
هاوآ انسان و جداشدن از روح اصلی خداوندی ،مشک اصلی وجود انسان تلقی شده است .در
این نگاه ،روح انسان همانند کودکی است که از مادر خود جدا شده است .جدایی از ن تحم ناپذیر
است و رسیدن ه ن مرحله اید ا ت وّر روح وجود انسان توأچ اشد .رای رسیدن ه نمایت پواکی،
شفافیت ،تعق  ،تأم شگرف و جنبوجوش ،راهکارهایی که وجود دارد .نشان از شا ّ ،سیارسوخت
و دشوار ودن ِیّ این مراح است .اینمرحله در ارفان وا انووان «ِلوب» و «درد ِلوب» شوناخ ه
می شود .کسی که درد نداش ه اشد و ا سخ یها و تلخیها شنا نااشد ه م لوب حقیقوی و وصوال
حا نخواهد رسید .الا ه هاوآ انسان ،مسألة مناقشه رانگیز در اندیشههای جامعهشناسی و دینی انسان
است .رخی از ایدهها ،هاوآ را تأوی ه گذر انسان از مراتب جم و نادانی انسوان مویداننود .الا وه
ایننوع هاوآ ه هاوآ حضرت دچ و حوّا از مشت و ساکنشدن نان در زمین ندارد .انسوان دوران
گوناگونی را ساری کرده و ه مرحلة مدرنیم جدید رسیده است .وقوف انسان در دورههای پیشورف ه،
مالزچ اقالنیت و خردگرایی وده است« .م افیزیک نرری در چارچوب مدرنی ه ،از حرکت خوود وه
مثا ه نیرویی امید خش و م رقی رای زادسازی شریت از چنگال جمالت و خردس یزی ناچ می ورد».
(روسنائو )11 :1831 ،فشردگی زمان و مکان ،فاصلههای اصر مدرن را از میوان ورده ،جامعوة پایوان
ایوودة توواریخ ،ایوودئولوهی ،هویووت و نرووایر ن اسووت .جیمسووون از ن ووا انوووان «من ووا فرهنگووی
سرمایهداری م أخر» یاد میکند(جیمسون.)71 :1871 ،
در معرفتشناسی سن ی ،شمود اِنی و اق کلی در جایگواه نخسو ین قورار مویگیرنود و اقو
جزئی و دانش تجر ی مرتاهای فروتر دارند .مدرنیسم ،چمارچوبهای فکری خود را در تعوارض وا
سنّت و نقد گذش ه تعری

و ا تقد زدایی از ارزشهوای سون ی ،نیواد تفکورات خوود را اسو وار

میکند .پستمدرنیسم که هم نفی همة ویژگیهایی است که در سنت و مدرنی وه وجوود دارد و هوم
ال قاِی است از ن ویژگیها (نوذری)11 :1831 ،؛ ویژگیهایی چون انسوانزدایوی ،انکوار واقعیوت،
نفی فراروایتها ،نسایت اوری و تکثرگرایی ،حیرتزدگی ه جای تعق .
اینترییر موقعیتها و ترییر تفکر در افت فکری انسوان کوه حاصو جاور تواریخ اسوت نووای
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رودررویی و ماارزه میان انسان و تاریخ ایجاد میکنود .در حووزة روانشناسوی ،ماواحثی چوون «غوم
غر ت» پیش می ید و در من ا ،فلسفه و جامعهشناسی ،راهکارهایی رای وصو انسوان وه تواریخ و
گذش ة تاریخی خود که هویت و چگونگی زیست انسان را در جمان تعیین میکند ا وداع مویشوود.
ارفا از اصر جداشدن انسان از هویت ،تاریخ و دیگر چیزها ،وا اوصواف «هاووآ» و «سوقوآ» یواد
میکنند .اگر توجمی ه نراچ «هاوآ» و  ...داش ه اشیم نشان از موقعی ی پَست نسات ه مووقعی ی وام
و پرارزش دارد .نموقعیت وام ،اصر ارتااآ انسان ا «من»« ،یقین» و سَیَالن در حوزة ارتااآ م لوا
است .جداشدن انسان از ن ،سیار دردناک و تلخ است .ارفان و تصوف ه التهای هاووآ انسوان
کار چندانی ندارند .سعی میکنند موقعیت جدید را هصورت اقالنی ررسی کنند .انسانِ هاوآکرده،
چه ویژگیهایی دارد و چگونه و ا چهروشهایی میتوان نموا را در سمولک و گوروه واصوالن حوا
جای داد .تالش میکند اینموضع را تایین کند که وص

ه حا ،چه ازخوردهایی در جمان واقوع و

زندگی شر دارد؟ چون ارفان و تصوف اسالمی رپایة حا فردی انسان در جامعه شک گرف ه و وا
توجه ه غاز شک گیری تصوف که اموماً در گرو دین ،موزههای دینی و احکاچ شرای وود سوعی
میشد تشخّص و فردیت فرد در جامعه مورد توجه قرار گیرد .نحلههای گوناگون تصووف راسوا
همینگرانیگاه ،اصول و راد یا منشورهای فکری و اقیدتی خود را تمیه مویکردنود .سوعادت انسوان،
نق ة اصلی ارفان و تصوف است« .پس ه ضرورت؛ م ا عوت شوریعت و مالزموتم حودود احکواچ،
ضرورتم راه سعادت است و معنی ندگی ن ود و هرکه از حدود شرع درگذرد ه تصرف خوویش
در هالک اف د( ».غزالی)13 :1837 ،؛ دینترتیب مالحره میشود که تالش امدة ارفوان اسوالمی و
ایرانی ،نزدیکساخ ن انسان و خدا است .در این تعری  ،انسانیت در جامعة رمانی که در ن اشوا
و ممر انی حکمفرما است تحقا میپذیرد .رای اینتعام یا نزدیکشدن ،االوه ور اینکوه حقوو و
مزایایی رای انسان در نرر میگرف ند در پی تر یت و گاهی امیا او نیز ودند .واهگان ،ااارتها و
نمادهایی نیز راسا

همیننرریات در ن نرریة ارفانی ه وجوود مود ماننود «وحودت وجوود»،

«سرّ»« ،س ر»« ،تجلی»« ،کش »« ،شمود» و مانند اینماست.
یکی از مممترینارتااآ میان انسان و خدا ،مقولة «تجلی» است یعنی خدایی که نمیتوان ا چشم
دید .خدایی که جسم ندارد .خدایی که دور از اوهاچ شر است و در کُنه سمانها ه سر موی ورد .در
لحرات خاصی چمره را ر رخِ دل انسان میگشاید و او را از وجود خود مس فیض میکنود .اارفوان
ر ای تجلی خداوند ر دل انسان ،مراتب مخ لفی را قای شدهاند « :دان که تجلی حوا و سواحانه و
تعالی و دو نوع است :تجلی ر و یت و تجلی الوهیت .تجلوی ر و یوت موسوی (ع) را وود و در ایون
تجلی ،کوه ِفیلی او ود نه او ِفیلی کوه؛ و تجلی الوهیت محمد (ص) را وود توا جملگوی هسو ی
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محمدی تاراج داد و غرض از وجود محمدی وحقیقت او حا تعالی ود و کموال ایون سوعادت وه
هیچیک از انایا و اولیا ندادند( ».ا ن ار ی)81 -11 :1817 ،
پس از تجلی خداوند« ،کش » ر انسان پدیدار میشوود« :کشو

ااوارت اسوت از شکارشودن

ن ه از فمم پوشیده است و ن را ذهاب هم نامند ه معنی اینیت .و موراد از ن اینیوت دل اسوت از
محسوسات ه الت مشاهدهای که ر واد و واید و جمال و جالل و غیره را ر او شکار مینمایود
ورویت قلوب ه کش

از می گردد(».مکی1111 / 1831 ،چ ،ج)178 :1

اینالقضات همدانی در ارة ایندرک و دریافت انسان مینویسد« :دریرا از مقاچ شومود کوه خاور
دارد وخود که تواند خاردادن؟
اش تا دان مقاچ رسی که هف ادهزارصورت ر تو ارض کنند .هر صوورتی ور شوک صوورت
خود ینی .گویی من خود از این صورتها کدامم؟ هف ادهزارصورت از یوکصوورت چوون ممکون
اشد .این ن اشد که هف ادهزارصفت در هرموضوای و ذاتی درج و مفروج و م مکن اسوت و هور
خاصی ی و صف ی تمث کند ه صورتی و شخصی شود .مرد چون این همه صفتها یند پنودارد کوه
خود او نیست ولیکن از اوست( ».همدانی)117 :1877 ،
مواردی که از تجلی المی ر وجود انسان ذکر کردیم در دیدگاه ارفوانی وهواسو ة «دل» درک و
تجر هپذیر میشود .در رخی رویکردهای ارفانی ،فضای «دل» ،مَمد و گموارهای رای مرتاة وجودی
«اشا» است .احمد غزالی نیز در سوان العشا مع قد است« :پس یقین مود کوه دل را ورای اشوا
فریدهاند .ناشکها که ر روی دیده میفرس د ِالیة ِلب است که از معشوو چوه خاور اسوت؟»
(غزالی)81 :1838 ،
فیلسوف اارف ،ا ن ار ی ،ضمن حدیثی از پیامار ،دل انسان را اینگونه فورض کورده اسوت «موا
وسعنی ارضی و مسمائی و لکن وسعنی قلب اادی المؤمن( ».ا ون ار وی ،1811 ،ج )73 :1؛ جوای
دیگر گف ه است« :از اجیبترینچیزهایی که در هس ی رخ داده این است کوه وسوعت دل ناشوی از
رحمت خداست ولی از رحمت خدا وسیعتر است .ا ویزید میگوید :اگر صودمیلیون را ور اورش و
ن ه تحت ن است در گوشهای از گوشههای دل اارف قرار گیرد ن را حوس نمویکنود( ».هموان،
یتا ،ج)811 :1؛ ه نرر میرسد ایننرریات ارفانی ،همسو ا رای خردورزی یا اندیشههایی اسوت
که ه احساسات انسانی اهمیت مویدهنود و ن را در قالوب یوا فرموول درسوت و من قوی توضوی
میدهند .احسا

و درک مردچ را همانند اق و قدرت ممیّزة انسان تلقی میکنند« :اگر اموچ موردچ

همگی از نیروی اس دمل رخوردار نیس ند حداق همگی از احسا
)188 :1838

راس ین مرهمندند( ».ها رما ،
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جستار « .1عقل» ،وجه مشترک میان حقوق انسان و دیدگاههای عرفانی
اق از دیمیات زندگی انسان در جمان مادی و فر یند جمان اخوروی اسوت .اقو قلمروهوایی
دارد که از مجال حث ما خارج است .هنگاچ ررسی مراتب اقو  ،در گواچ اول ایود دیود در میوان
تئوریها ،چه تعریفی از اق  ،اقالنیت ،حوزهها و مراتب ن وجود دارد .پوس از ایونمرحلوه ،ایود
ررسی کرد که تعق در تر یت انسان ،دین و اخال و دیگر حوزههای انسانی چه نقشی دارد و چوه
کارکردهایی ه ن از س ه است .اق در فلسفه ،اخال  ،جامعهشناسی ،دین و حووزههوای گونواگون
زندگی انسان دارای تعاریفی است .کانت از فالسفة زرگ غرب میگوید« :ای تکلی  ،ای ناچ لند و
زرگ خوش یند و دلر ا نیس ی اما از مردچ ِلب اِاات میکنی و هرچند ارادة انسان را ه جنواش
می وری نفس را ه چیزی که کراهت یا یم یاورد نمیترسانی .ولی قانونی وضع مویکنوی کوه وه
خودی خود در نفس راه مییا د و اگر هم اِاا ش نکنیم خواهی نخواهی اح رامش میکنیم و هموة
تمایالت ا نکه در نمانی رخالفش رف ار مویکننود در پیشوگاه او سواک ند (»...فروغوی ،1888 ،ج:1
)111
رای قواچ اندیشة اق

ه تمثی وارهای از راغب اصفمانی اشاره مویشوود« :اقو ماننود چشوم و

شرع مانند نور است .چنانکه نور دون داش ن چشم ،ام دیدن را نمیتواند انجاچ دهود .هم نوین
چشم دون ارتااآ ا نور نمیتواند اشیاد را ایند .از این روست که خداوند م عال «شرع» را در قر ن
«نور» معرفی نموده است ( ».ملی)31 :1811 ،
اق ایجاب میکند که رای هدایت و تر یت ه رهاری تمسّک جوید .ا ن رشد از فیلسوفان قرن
ششم هجری ا نگارش ک اب «تمافت ال مات » ،اق را در راهیا ی ه مو ن و درونمایوة گوزارههوای
دینی فعّال مایشاد تصویر کرده است .او در وارة ارتاواآ اقو و گوزارههوای دینوی و رسوالت انایواد
مینویسد« :اینم لب که شرع ه ررسی و تحلی موجودات و ه دست وردن شوناخت اقلوی نموا
داوت کرده ،از یات م عددی از ک اب خداوند تاارک و تعالی روشن میشود .مانند یة :فأا اروا یوا
اولی ام صار .این یه دملت ق عی دارد ر وجوب ه کار ردن قیا

اقلی ،یا قیا

اقلی و شورای

ا هم و مانند کالچ خداوند تعالی :او لم ینرروا فی ملکوت السوموات و امرض و موا خلوا ان مون
شید .این یات ر تشویا و تحریض ه تأم و تد ر در جمیع موجودات دملت ق عوی دارد و ماننود
کالچ خداوند تعالی":و ی فکرون فی خلا السوموات و امرض" و یوات دیگوری کوه قا و شومارش
نیس ند( ».ا ن رشد )11 -1 :1833 ،وی مع قد است ا اینکه در رهان اقلی و فلسوفی ورای کشو
حقایا امکان خ ا و اش ااه هست اما ن را معلول اواملی میداند که ه شرح و تفسیر نموا پرداخ وه
است .میگوید« :هدف شرع یاددادن الم حا و ام حا است .الم حا شناخت خداونود م عوال و
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سایر موجودات ،همانگونه که هس ند و شناخت سعادت و شقاوت اخروی است و ام حا انجواچ
دادن اامالی است که سعادت را ه دناال دارد و پرهیز از اامالی که شقاوت را در پی دارد .شوناخت
پیداکردن نسات ه ایناامال را الم املی گویند .ایناامال ه دو خش تقسیم میشوند یکی ،ااموال
دنی که شکارند و الم ه ایناامال را فقه نامیدهاند و دوچ ،افعال انسانی مث شکر و صوار و ماننود
اینما از اخالقیاتی که شرع ه نما امر یا نما را نمی کرده و الم ه اینافعال را زهد یا الووچ خورت
نامیدهاند( ».همان( )13 :رک ،سالمی) 71 -38 :1873 ،
مولوی لخی نیز ه ایننوع کارکرد اق اا قاد دارد:
توووا قوووویامت مووویزنووود قووور ن نووودا

ای گروهووووی جموووو را گشوووو ه فوووودا

کووووه موووورا افسووووانه موووویپنداشوووو ید

تخوووم ِعووون و کوووافری مووویکاشووو ید

خووود دیدیووود نکوووه ِعنووه مووویزدیووود

کووووه شووووما فووووانی و افسووووانه دیوووود

مووون کوووالچ حقوووم و قوووایم وووه ذات

قوووت جووان و جوووان و یوواقوت زکووات

نووووور خورشوووویدچ ف وووواده وووور شووووما

لیووووک از خورشووووید ناگشوووو ه جوووودا

نووووک موووونم یناوووووع ن ب حیووووات

تووووا رهووووانم ااشووووقان را از ممووووات
(مولوی)393 :1139 ،

جستار  .4عرفان ،مدافع حقوق بشر
ایجاد صل و رامش در میان مردچ ،گریز از هرنوع خشونت و مردچ زاری ،محات ،دوس ی ،صفا
و صمیمیت ،از انگیزههای اصلی م صوفه وده است .در ثار مخ لفی که از تصوف و ارفان ه دست
ما رسیده است میتوان اینما را در شک های گوناگونی ازیافت .مااحث انسانشناسی و رسیدگی وه
مردچ را اارفان یا از ز ان خود ِرح کردهاند یا همانند راویوان اخاوار و احادیوث وه افوراد دیگوری
م وس شده ،از ز ان نان اصولی را در وارة مرااوات حقوو موردچ ،از وین وردن هرنووع تاویض و
دوگانگی ،خوشخویی و خوشرف اری ،حمایوت و دسو گیری از موردچ در هنگواچ الیوا و  ...یوان
کردهاند« .از زن اادان تروااَدی شنیدچ که قح

ود و مردمان همیمردند از گرسونگی و ا وااودان

اندر خانه شد و مقدار دو من گندچ یافت و گفت :مردمان از گرسنگی میمیرند و اندر خانة من گندچ
اشد و درشورید و هرگز ه هوش نیامد مگر ه وقت نماز ،فریضه گزاردی و از نحال شدی و ر
اینحال همی ودی تا زمان یافت [یعنی فوت کرد]( ».قشیری)118 :1833 ،
رف ار انساندوس ان را در انوانهای خاصی ِرح کردهانود« .ایثوار» ،یکوی از نماسوت« :ایثوار ن
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است که حظّ رادران و دوس ان را در امور دنیا و خرت ر حروا و امور خود تقدیم کنی .چنانکوه
میان رادران صُلای و خویشاوندان و میان دوس ان هیچفور و تمیوز جوایز نشومردی( ».سومروردی،
)118 :1813
مداراکردن ا خلا نیز سرفص های اخالقی و تر ی ی انسانگرایی اارفانوه اسوت« :موداراکردن وا
کافة خلا از اخال صوفیان است و گف هاند هرچیزی را جوهری است و جوهر انسان ،اق است و
جوهرِ اق  ،صار است و دلی اق مرد ،تحم اذیت و موؤنت مسلمانان است و مداراکردن ا خلا،
دفع زهر نفس کند و ردِّ ِیش و سرساکی و زودخشمی( ».همان)111 :
توجه و تعما در دیدگاه ارفا ،ارتااآ میان «اق » و «اخال » را هخو ی نشان میدهد« .اخال »،
جمع «خلا» ،همعنی صفت پایدار و راسخ؛ یعنی ملکه ،یکوی از ممومتورین مفواهیمی اسوت کوه در
الگوی سنجش زندگی ه کار میرود .ادهای در الگوی سنجش دینداری دین اسالچ ،گس رة اخوال
را ساماندهی حیات دنیوی و سلوک جمعی انسانها یا اخال را ه سولوک جمعوی انسوانهوا و در
ارتااآ ا ِایعت دانس هاند( .رک ،شجاایزند)13 :1833 ،؛ ا والحسن نوری اخال را اینگونه تعری
میکند« :خلا را شادگردانیدن و از زار نان رویگردانیدن( ».قشیری)871 :1833 ،؛ سرّی سق ی نیز
گف ه است« :حُسن خُلا ن است کوه نرنجوانی و رنول خلوا کشوی ویکینوه و مکافوات( ».ا وار
نیشا وری)111 :1831 ،
زندگی ا اخال  ،ارتااآ مس قیمی ا گزارة حکمت یا اق دارند .ارس و مع قد اسوت« :حکموت
از روی معنی اید دقیاترین همة الوچ اشد و مرد حکیم نهتنما اید تعلی و ان اج را از اصول اولیوه
داند لکه اید دارای حقایقی اشد که این اصول اولی است( ».ارس و)11 :1813 ،
حکمت وجودم اق و ااِفه در زندگی انسوانهوا و رخوورد اارفوان وا ایونمرتاوه از زنودگی،
سویههای مخ ل

خود را نشان داده است« :سؤال کردند از سم ن اادان تس ری و رحموه ان و از

خوی خوش .گفت :کمترینِ ن ارکشیدن است و ترک مکافات و رحمت ر ظوالم و داواکردن او».
(سمروردی)718 :1818 ،؛ «شفقت ر خلا ن است که ه ِوع ه ایشان دهی ن ه ِلب میکننود و
اری ر ایشان ننمی که ِاقت ن را ندارند و سخنی نگویی کوه نداننود( ».ا وار نیشوا وری:1831 ،
)811
نتیجهگیری:
در ایننوش ار ،جس ارهای چمارگانهای را در ارة انسان در محدودة فقه و حقو  ،قوانون اساسوی،
وضعیت اج ماای و ویژگی ارفانی ن ررسی کردیم .توجه ه سواحت و ُعود گونواگون انسوان در
نرریههای اج ماای ،حقوقی ،سیاسی و ارفانی ،نشاندهندة وسعت و حجم فراگیور مفمووچ «انسوان»
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است .در نگاه اول ،شاید ویژگیهای انسان و مراتای که رای ن رشمردهاند یکسان نااشوند .رخوی
موارد ممکن است تضادّ و تقا لی نیز اهم داش ه اشند .اگر ه کُنه واقعیت وجودی انسان دقت کنویم
مالحره میشود که اینگونه نیست .نرریات ارفانی و تصوف ،زیرسواخت سویاری از اندیشوههوای
سیاسی -فقمی را تشکی میدهند یعنی همان ان رار را از انسان دارد کوه فقوه و سیاسوت و اج مواع
دارند .اما ممکن است در القاد نرریات یا یان و گف مانِ ایدههایی کوه ِورح کورده اسوت اخ الفوات
امیقی ه چشم خورد .الا ه ایننوع اخ الفات و نوسانها ،ذاتم الوچ و اج ماع است .منشور حوقو
شرِ ،یّ قوانینی که اجرای نما را رای شر ملزوچ ساخ ه ،نرریة حقوو انسوانهوا را وه رسومیت
شناخ ه است .در فقه و اصول ،موادّ ،قانونها ،تاصرهها و  ...رای دفاع از هویت انسان یا ممانعوت او
از انجاچدادن رخی کارها انوان شده است .جامعة انسانی ملزچ وه پوذیرش ایون قوانونهوا و مواده-
واحدهها نیز هست اما ارفان ،دیگاه ایدئولوهیکی است که در ن جامعة قانونمند ایجاد شوده و نوا
ه موقعیت و زمانی که ه سر رده است قوانینی را رای انسوانِ ،ورز رخوورد وا او و نگوهداشو ن
حرمت و اصالت او ِرح کرده است .اینقانونها ،همانند حقو شر و فقه و حقوو  ،الزاموی ورای
مرااات ندارند یعنی ترکم نما ،هیچنوع منع و تعقیب قانونی ندارد و کیفری نیزنیست اما همینموارد،
رای انسان و زندگی نیک و زیاوای او در جموان ،ضوروری اسوت و وا در نرور گورف ن ایودههوای
روشنگرانة اارفان ،صوفیان و فیلسوفانی که سعی داش ند ارفان را ا «ام » و «زندگی روزانة انسان»
ت ایا دهند میتوان جامعة مرفه ،خالی از درد و م عالی را رای انسان ه وجود ورد.
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The Concept of Man in Islamic Jurisprudence and Law and
its Feedback with Theories of Mysticism and Sufism
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Abstract
The subject of the article is a reflection on the epistemology of the human
condition in jurisprudence and law and its relationship with mysticism and
the method of mystical thinking. This research is to answer the question of
how human rights and its levels are explained in jurisprudence and
mysticism in various forms and to what extent. Theoretical research with
analytical-descriptive method is the approach of analysis of research
texts. The main hypothesis of the research is the connection of mystical
theories and views with the principles of individual-social human rights.
Rights and strategies are also explained in Islamic jurisprudence and
principles. Some mystical theories seek to construct a position and
consequently human rights for human beings. Others have expressed their
views based on the defined rights of individuals.
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Sufism
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