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تصوف و جهان امروز 

     جهان در حال تغییر است و این تغییرات آزمونی براي رهروان معنوي از جمله صوفیان خواهد بود. به طورکلی 
در حال حاضر شاهد دو تغییر عمده هستیم: 

     اول پدیده گرمایش زمین که به دلیل فعالیت هاي انسان با سرعت نگران کننده اي افزایش یافته است و در 
نتیجه، ما با شرایط آب و هوایی افراطی مواجه می شویم. گرمایش زمین در بعضی نقاط جهان خشکسالی و 

آتش سوزي  می آفریند و در مناطق دیگر به سیل و طوفان و سونامی منتهی می شود. در آینده اي نه چندان دور 
بسیاري از شهرهاي جهان به زیر آب فرو خواهند رفت و خشکسالی برخی دیگر از مناطق قابل زیست کنونی را 

غیرقابل زیست می سازد. 
     دومین مسئله اي که بشر با آن مواجه است رشد بی  وقفه جمعیت است که با انقراض دیگر موجودات کره 

زمین گره خورده و زنگ خطري براي آینده زمین است. ساالنه هشتاد میلیون نفر به جمعیت کره زمین اضافه 
می شود. یعنی افزایش یک میلیارد نفر به جمعیت کره زمین در طی دوازده تا پانزده سال. بدین ترتیب، 

 ، ده میلیارد نفر تخمین زده اند.2050کارشناسان جمعیت کره زمین را در سال 
     در نتیجه ي این دو تغییر، پدیده گرمایش زمین و رشد بی رویه جمعیت، مهاجرت و جا به جائی مردم براي 

ادامه حیات مشکالت عمده آینده بشر خواهد بود. این مهاجرت ها از هم اکنون آغاز شده است و مردم از مکان هاي 
مصیبت زده کوچ می کنند. وقتی جنگ و بی کفایتی دولت ها را هم به مصیبت ها اضافه کنیم، شاهد مهاجرت هاي 
پیاپی مردم مستمند و نیازمند به کشورهاي ثروتمند و مناسب زندگی می شویم؛ که اغلب در مغرب زمین واقع 

شده اند. 
     کره زمین منابع محدودي دارد. کشورهاي غنی که متوجه محدودیت منابع و توانائی هاي خود هستند به این 

نتیجه رسیده اند که تنها راه قابل قبول جلوگیري کردن از ورود مهاجران مستمند و نیازمند است. بدین ترتیب 
می بینیم که پس از سالها تعامل میان کشورهاي فقیر و غنی، به تازگی با رشد ملی گرایی در کشورهاي غنی، 

سیاست مداران و مردمانی که به آنها راي می دهند می خواهند که با راندن مهاجران و کنترل مرزها از منابع خود 
دفاع کنند و این رویه رو به افزایش است. 

     در چنین شرایطی که هنجارهاي فرهنگی به سمت حمایت از منافع شخصی و قومی و نادیده گرفتن حقوق 
دیگران حرکت می کند، عمل کردن به آرمان هاي معنوي به خصوص تصوف کار بسیار مشکلی است. 



     درست است که در تصوف هر تغییر از درون آغاز می شود و صوفیان به طورکلی با  دگرگونی خود دنیا را تغییر 
می دهند. هم چنین، تصوف یک حرکت سیاسی نیست و قصد ما دگرگونی دنیا نمی باشد، اما در عین حال ما 

نمی توانیم نسبت به رنج و درد دیگران بی تفاوت باشیم. 
     به  عنوان پیروان مکتب تصوف ما باید به ارزش هاي انسانی پایبند باشیم و پیوسته به کمک مستمندان و 
نیازمندان بشتابیم و با روند حاضر که دفاع و حمایت از منافع شخصی را مهم تر از حقوق نیازمندان می دانند، 

مقابله کنیم. 
     صوفیان همیشه درِ محبت خود را به روي همه گشوده اند و هیچ تبعیضی اعم از مذهب، نژاد، قومیت و 

فرهنگ را در راه عشق و محبت نپذیرفته اند. هدف ما ادامه این راه است. بشریت وجود واحدي است و هر انسانی 
انعکاسی از وجود حق است. 
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