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مقدّمه
مسألۀ اﺻﻠی ایﻦ نوﺷتار بررسی ،توﺻیﻒ و تﺒییﻦ تﺄﺛیر تﻌالیﻢ نﻈری و ﻋﻤﻠی ﻋرفان بر تﻌالی
امنیت اخالقی در اجتﻤاع است« .ﻃﺒﻖ تﻌالیﻢ ﻋرفای بﺰرگ ،ﻋرفان ﺷیوهای ﺷﻬودی ،در کشﻒ
و ﺷناخت خداوند بیانﺷده است .ﻋرفان ﻃریﻘهای است که در کشﻒ حﻘایﻖ جﻬان و پیوند
انسان و حﻘیﻘت ،نه بر ﻋﻘﻞ و استدﻻل بﻠﻜه بر ذوق اﺷراق ،وﺻول و اتّﺤاد با حﻘیﻘت تﻜیه
دارد و برای نیﻞ به ایﻦ مراحﻞ ،دستورات و اﻋﻤال ویﮋهای را به کار میگیرد( .یﺜربی:1366 ،
 .)33مراد از ﻋرفان را توحید ﺻﻤدی برﺷﻤردهاند :توحید ﺻﻤدی ﻇﻬور و ﺷﻬود سﻠﻄان
وحدت حﻖتﻌالی ﺷأنه و سیر انﻔﺲ سالﻚ الی اهلل است که به ﻋﻠﻢالیﻘیﻦ ،بﻠﻜه فوق آن به ﻋیﻦ
الیﻘیﻦ بﻠﻜه باﻻتر به حﻖ الیﻘیﻦ دریابد که ﻫو اﻻوّل اﻻخر و الﻈاﻫر و الﺒاﻃﻦ( .حسﻦزاده:1378 ،
 )12در بینﺶ ﻋرفانی ،انسان به ﺻورت الﻬی خﻠﻖ ﺷده است و ﻫر انسانی که ﺻﻔات الﻬی را
در خود مﺤﻘّﻖ نسازد از انسانیت انسان ﻏﻔﻠت ورزیده است .ﻋرفا انسان را خﻠیفۀ خداوند
توﺻیﻒ نﻤوده و مدلول مﻔﻬوم خالفت ایﻦ است که خﻠیﻔه تا حدّی دارای اوﺻاف خداوند
باﺷد؛ اوﺻافی از قﺒیﻞ کرامت ،سﺨاوت ،حیا ،ﺷجاﻋت ،بﺨشندگی و ...لذا ﻋرفان اسالمی در
پی تﺨﻠّﻒ انسان به ﺻﻔات الﻬی است و الگوی اﻋالی فرد متﺨﻠّﻖ به اخالق الﻬی ،ﺷﺨﺺ
پیامﺒر اکرم حضرت مﺤﻤد ابﻦ ﻋﺒداهلل ﺻﻠیاهلل ﻋﻠیه و آله و سﻠّﻢ است که ﺷﺨﺺ ﻋارف او را
مﻘتدای بیﻫﻤتا میداند .برای نیﻞ به ﺷﻬود حﻖ باید مسیر سیر و سﻠوك پیﻤوده ﺷود .در
حﻘیﻘت ﻋرفان دارای دستگاه اﻋتﻘادات نﻈری و نﻈام ﻋﻤﻠی مناسﻚ و ﺷﻌایر برای رسیدن به
ﻫدف خود میباﺷد« .باور به یﻜتایی خداوند و حﻜﻤرانی مﻄﻠﻖ او در ﻫستی اساس نگرش
ﻋارف است .در مذﻫﺐ ﻋارف ،یﻚ حﻘیﻘت یﻚ خداوند و یﻚ موجود در ﻋالﻢ اﺻالت دارد و
ﭼیﺰﻫایی دیگر کﺜرات وﻫﻤی ﻫستند« .وحدت» یا «واحد» مﻔﻬوم کانونی ﻋرفانﻫای گوناگون
است که ﻋرفای مسیﺤی و مسﻠﻤان آن وحدت را ﻫﻤان وجود واحد ربوبی یا خدا در ﻋالﻢ
دانستهاند »( .استیﺲ .)74 :1361 ،از نگاه ﻋارف دیدن ﻫرﭼه ﻏیر واحد در ﻋالﻢ ،مترادف با
ﺛنویّت و ﺷرك است و ﻻزمۀ ﺷرك ،انﺤراف ،کﮋبینی و کجروی و ناسازگاری با قوانیﻦ ﻫستی
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و جﻬان است .ﻫﺒوط انسان از ﻋالﻢ مﻌنا و بﻬشت ازلی وی را به ﻏربت گرفتار نﻤوده و آدمی از
جایگاه و موﻃﻦ اﺻﻠیاش بریده و منﻘﻄﻊ ﺷده است( .رازی .)52 :1373 ،انسان نی بریده از
نیستان است که ناله تﻠخ جداییﻫا را ساز نﻤوده و در بیان ﺷرح درد اﺷتیاق سینهای ﭼاكﭼاك
دارد و در پی بازجستﻦ روزگار وﺻﻞ خویﺶ است( .مولوی ،1360 ،ج .)1 :1ﻫﺒوط انسان وی
را دﭼار خوابی گران کرده و پردهﻫای نسیان بر ذﻫﻦ و ﺿﻤیرش کشیده است .ﻫوﺷیاری نسﺒت
به ماﻫیت فناپذیر نﻔﺲ و ﻋالﻢ باﻋﺚ ترك دلبستگیﻫای مادی و آنی میگردد و در ﻋیﻦحال
آدمی را به دلبستگیﻫای اﺻیﻞ سوق میدﻫد.
پیشینة پژوهش
دربارۀ موﺿوع امنیت پﮋوﻫﺶﻫای زیر ﺻورت گرفته است :فدایی ﺷﻬری ﻏالمرﺿا،
اسﻤاﻋیﻠی مﺤسﻦ .)1397( .راﻫﺒردﻫای پیشگیری از وقوع جرائﻢ ﻋﻠیه امنیت اخالقی در ایران،
نشریۀ امنیت مﻠّی؛ لﻚزایی ،نجﻒ .)1393( .بررسی ابﻌاد اخالقی امنیت بیﻦالﻤﻠﻞ از منﻈر آیت
اهلل جوادی آمﻠی؛ افتﺨاری ،اﺻغر؛ ریاﺿی وحید .)1390( .تﻬدید نرم و امنیت اخالقی نشریّۀ
مﻄالﻌات قدرت نرم؛ یالﻤیﻦپور ،وحید .)1389(.امنیت اخالقی و تصویرسازی رسانه مﻠی
بایستهﻫای پرداخت رسانه مﻠی به موﺿوع پیشگیری از جرم؛ پوراحﻤد و ﻫﻤﻜاران ( )1391در
تﺤﻘیﻘی باﻫدف بررسی روابط ابﻌاد دیﻦداری با متغیّرﻫای احساس امنیت در سﻄح ﺷﻬرستان
کوه دﺷت با روش توﺻیﻔی ـ تﺤﻠیﻠی  400نﻔر را تﺤت مﻄالﻌه قرار دادند .یافتهﻫای تﺤﻘیﻖ
حاکی از ﻫﻤﺒستگی مﻌنادار اکﺜر ابﻌاد دیﻦداری با متغیرﻫای احساس امنیت است .و ...ولی از
آنجاییکه در کﻤتر مﻘالهای به موﺿوع امنیت در سایهسار تﻌالیﻢ ﻋرفانی پرداخته ﺷده بر آن
ﺷدیﻢ تا در ایﻦ پﮋوﻫﺶ به تﺄﺛیر و ارتﺒاط آموزهﻫای ﻋرفانی و نﻘﺶ آن بر امنیت اخالقی فرد و
جامﻌه بپردازیﻢ .اﻫﻤیت موﺿوع و بدیﻊ بودن آن میتواند نتایج ارزنده و نیﺰ مﻬﻤی را در
برداﺷته باﺷد .در ایﻦ مﻘاله سﻌی ﺷده است به سؤاﻻت اساسی زیر پاسخ داده ﺷود که:
1ـ آیا ﻋرفان دارای مؤلﻔهﻫایی ﻫست که بتواند بر امنیت اخالقی تﺄﺛیر بگذارد؟
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2ـ آیا آموزهﻫای ﻋرفانی ﺻرفاً دارای کارکرد فردی ﻫستند یا آﺛار اجتﻤاﻋی نیﺰ بر آنﻫا
مترتّﺐ است؟
3ـ ﭼگونه در برابر تﻬدیدﻫا و آسیﺐﻫایی که امنیت اخالقی را تﻬدید میکند میتوان از
آموزهﻫای ﻋرفانی مدد جست؟
4ـ آموزهﻫای ﻋرفانی درآﺷﻔته بازار رواج فرﻫنﮓ مادیگرا و تﻦپرست ،تﻬاجﻢ فرﻫنگی،
ترویج ابتذال و ...متاﻋی برای ﻋرﺿه دارند؟
با توجه به ﺷرایط موجود جوامﻊ و دنیای کنونی ﭼنیﻦ فرض میﺷود که آموزهﻫای ﻋرفان
بر فرد و جامﻌه تﺄﺛیر مﺜﺒتی مینﻬند .و نیﺰ احتﻤال داده میﺷود آموزهﻫای ﻋرفان اسالمی دارای
آﺛار اجتﻤاﻋی ارزندهای باﺷند .به نﻈر میرسد که به کار بستﻦ تﻌالیﻢ ﻋرفانی اسالمی میتواند
امنیت اخالقی فرد را تﻌالی بﺨشد.
روششناسی تحقیق
پﮋوﻫﺶ حاﺿر به لﺤاظ اجرا از نوع پیﻤایشی است .به منﻈور تدویﻦ پیشینه نﻈری و سوابﻖ
تجربی تﺤﻘیﻖ از روش کتابﺨانهای (اسنادی) بﻬره گرفته ﺷده است .رویﻜرد اﺻﻠی در ایﻦ
مﻘاله ،ایﻦ است که ﭼگونه میتوان از آموزهﻫای ﻋرفان اسالمی که یﻜی از اﺻیﻞتریﻦ منابﻊ
مﻌرفتی بشر (ﻋرفان) است در جﻬت تﻌالی امنیت اخالقی استﻔاده نﻤود .انجام ﭼنیﻦ پﮋوﻫشی
از دو ناحیه قابﻞ توجّه است:
ـ تﻬدیدﻫای زندگی بشر در ﻋصر حاﺿر
ـ اﻫﻤیت ﻋرفان و دستاوردﻫای آن.
نقش تربیتی آموزههاي نظري عرفان در تعالی امنیت اخالقی
پارهای از آموزهﻫای ﻋرفانی بالﻘوّه واجد ویﮋگیﻫای تربیتی خاﺻی ﻫستند که در ﺻورت
آموزش ﺻﺤیح آنﻫا به افراد ،میتوانند به ﻋرﺻه ﻋﻤومی و حیات اجتﻤاﻋی وارد ﺷده و به
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رفتار فرﻫنگی تﺒدیﻞ ﺷوند و باﻋﺚ زیستﻦ فرد در فضایی مﻌنوی ،ﻫﻤراه با آرامﺶ ،ﺻﻠح
باﺷند.
مؤلﻔهﻫای دگرگونکننده ﻋرفانی به قرار ذیﻞ ﻫستند:
عنﺼر معنویت

ﻫدف آموزهﻫای ﻋرفانی افﺰایﺶ توجّه انسان به ﻋنصر مﻌنویت است .تﻌالیﻢ ﻋرفانی،
تﻘویت و تﻌﻤیﻖ گرایﺶﻫای مﻌنوی را سرلوحۀ کار خویﺶ قرار داده و انسان را به رﻫایی از
روزمرگی میخوانند .ﻋرفان افﻖﻫای وسیﻊ مﻌنوی را به روی انسان میگشاید و به او امﻜان
پرواز روح را میبﺨشد .نتیجۀ ﻋﻤﻠی تﻘویت ﻋنصر مﻌنویت در زندگی انسان ،بﺨشیدن روحی
متﻌادل ،تصﻔیه یافته و پیراسته به آحاد انسانی است .ﻋرفان و آموزهﻫای آن ،انسان را از در
ﻏﻠتیدن به مادیگرایی ﺻرف ،روزمرگی ،ﻏﻠﺒه احساس پوﭼی و بیمﻌنایی رﻫایی میبﺨشد.
«ﻋنصر مراقﺒت که در ﻋرفان رکﻦ اساسی سیر و سﻠوك بهحساب میآید ،موجﺐ نیﻞ انسان به
مﻘام واﻻی مﻌنوی و درك توحید و بﻠﻜه تجﻠّی توحید بر آدمی میﺷود و مراد از توحید،
توحید افﻌالی ،ﺻﻔات و ذات است»( .حسﻦزاده آمﻠی.)24 :1367 ،
وﺳعت دیﺪ و مﺸرب

از نتایج تﻌالیﻢ ﻋرفانی ،برخوردار ﺷدن ﺷﺨﺺ ﻋارف از وسﻌت مشرب و دید میباﺷد .در
نﺰد انسانﻫا که ﻫستی خود را مﺤدود ،موقتی و مﺤاط به دور ﭼند روزۀ ﻫستی میدانند ،بروز
دیدگاﻫی تنﮓنﻈرانه و کوتهبینانه امری ﻃﺒیﻌی به نﻈر میرسد .ﻋﻤوماً بر زندگیﻫای متداول و
روزمره ،آفات مترتّﺐ میﺷود .افراد به ﻋوض پیشرفت دﭼار رکود میﺷوند .بینﺶ و مشرب
ﻋرفانی روح را تصﻌید میبﺨشد و او را به ساحتﻫای متﻌالیتر ،اﺻیﻞتر ،پاكتر و واﻻتر
وجودش سوق میدﻫد لذا روح او منﺰّه و پیراسته و کﻤتر آلوده میﺷود.
اﺻوﻻً بسیاری از بداخالقیﻫا و قساوتﻫا و سﺨتگیریﻫا ناﺷی از ﻋدم وسﻌت مشرب و
تنﮓنﻈری است .مﺒانی اﻋتﻘادی ﻋارف ،مانﻊ گرفتاری او به کجخﻠﻘی و بینﺶ مﺤدود میگردد.
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به تﻌﺒیر ﺷیخ اجﻞ کسی که ﻫﻤه جﻬان را جﻠوهگاه مﻌشوق تﻠﻘّی مینﻤاید بر ﻫﻤه جﻬان ﻋاﺷﻖ
است:
بــه جﻬــان خــرم از آنــﻢ کــه جﻬــان خــرم از اوســت

ﻋاﺷــﻘﻢ بــر ﻫﻤــه ﻋــالﻢ کــه ﻫﻤــه ﻋــالﻢ از اوســت

(سﻌدی)549 :1381 ،
«جﻬان مجرا و مﺤﻞ ﻇﻬور حﻖ است و انسان ﻋارف حﻖ را در ﻫﻤهﭼیﺰ درك میکند و
میبیند و به ﻫمۀ مﻈاﻫر حﻖ ﻋشﻖ میورزد زیرا خود مستغرق در مﺤﺒت حﻖتﻌالی است.
بﻠندنﻈری ﻋارف ،زیست مسالﻤتآمیﺰ و منصﻔانه با خﻠﻖ را برای وی در پی دارد .لذا بﻠندنﻈری
او موجﺐ میﺷود که از تجسّﺲ و ﻋیﺐجویی دیگران اجتناب کند و به او ﺻﻔاتی نﻈیر
ﺷجاﻋت ،خﻄاپوﺷی و خﻄابﺨشی ،دوری از کینه و ستیﺰ و ﭼشﻢپوﺷی از کوتاﻫیﻫا میبﺨشد».
(یﺜربی )478 :1366 ،ایﻦ ﻫﻤان تﻌﺒیری است که موﻻنا به زیﺒایی آن را ﭼنیﻦ بیان میکند:
در کﻒ ندارم سنﮓ مـﻦ بـا کـﺲ نـدرام جنـﮓ مـﻦ

با کﺲ نگیرم تنﮓ مـﻦ زیـرا خوﺷـﻢ ﭼـون گﻠسـتان

(مولوی)612 :1335 ،
تﻐییر نوع نﮕاه ﺑه زنﺪﮔی

انسان ﻋارف ،ﻫستی و حیات آدمی در روی زمیﻦ را متﻔاوت از افراد ﻋادی و حتی پیروان
فﻠسﻔهﻫای بشری درك میکند .ﻋارف در ﻫستی متداول ،مﻌنا و ژرفایی را میبیند که در ﻋﻤﻖ
جانﺶ قابﻞفﻬﻢ و ﻫضﻢ است .وی ﻫستی را پرتوی از ﺷﻌشﻌه ذات ذوالجالل و اﻻکرام مییابد
که ﻫستی انسانﻫا و ﻫﻤه موجودات به یﻚدم وابسته است .اوست .ﻋالﻢ ﻫﻤه بهفرمان اوست و
یﻚ «کﻦ» او «فیﻜون» ﺷده است .ﻫﻤه اجﺰاء ﻫستی از خداوند خﺒر میدﻫند و تسﺒیحگوی
اویند:
جﻤﻠــــــه اجـــــــﺰای زمـــــــیﻦ و آســـــــﻤان

بـــــــا ﺷـــــــﻤا گوینـــــــد روزان و ﺷـــــــﺒان

مـــــــا ســـــــﻤﻌیﻢ و بصـــــــیریﻢ و ﻫشـــــــﻢ

بـــــا ﺷـــــﻤا نامﺤرمـــــان مـــــا خامشـــــیﻢ

(مولوی ،1301 ،ج)1019 :3
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انسانی که ﻫستی را کارگاه حﻖتﻌالی میداند و او را ﻫر روز در کاری ،گرمای وجود الﻬی
را در ﻋالﻢ حﺲ میکند و روح و جان خویﺶ را بدان مینوازد.
تﻐییر نوع نﮕاه ﺑه انﺴان

در روابط ﭼﻬارگانه انسان با ﻋالﻢ ،رابﻄه او با ﻫستی ،با خداوند ،با خود ،با سایر انسانﻫا،
رابﻄه ﭼﻬارم رقﻢ زننده کیﻔیت سﻠوك و زیست او در مﻘﻄﻊ کوتاه ﻫستی است.
مشرب و روحیۀ ﻋرفانی ﻋﻤوماً انسان را به سازگاری با دیگران و حسﻦ ﺷﻬرت و مﻌاﺷرت
دﻋوت میکند .در ایﻦ نگرش ،مشاجرهﻫای سﺨت و حتی مسائﻠی به مراتﺐ کﻤتر از آن در
مناسﺒات اجتﻤاﻋی و انسانی منﻊ ﺷده است .ﺷرط سیر و سﻠوك ،ﺻﻠح و سازش و حیات سالﻢ
در بیﻦ انسانﻫاست.
انسان در ﻋرف ﻋرفان ﺷایستگی و امﻜان تﻜامﻞ تا پایگاه «ﻫﻤسانی با خداوند» را داراست.
نﻈریه انسان کامﻞ در ﻋرفان اسالمی حد نﻬایی امﻜان رﺷد ﺷﺨصیت انسانی را نشان میدﻫد،
زیرا پدیده ﻋشﻖ و روحیه ﻋشﻖ ورزانه در انسان الﻬی ،ولی خداوند در اوج است .به تﻌﺒیر
استیﺲ در سرﺷت ﻋرفان ،ﻋشﻖ سرﺷته است که خود واﻻتریﻦ انگیﺰۀ کردارﻫای نیﻚ است.
نقش تربیتی عرفانی عملی در ایجاد امنیت
انﺤﻄاط امنیتی در دنیا باﻋﺚ بروز برخی انﻘالبﻫا و قیامﻫا و ﺷورشﻫا بهویﮋه در
کشورﻫای دارای نﻈام استﺒدادی و تﺤت سﻠﻄۀ استﻌﻤار ﺷده است .برای ﻫﻤیﻦ نﺨﺒگان امنیتی
در تالش برای ارایه بﺤﺚﻫایی در ایﻦ زمینه بودهاند تا ایﻦ انﺤﻄاط فروکﺶ کند و ایﻦ
مﻄالﻌات بتوانند دنیا را به سﻤتوسوی بﺒرد که از اوﺿاع منﺤط امنیتی خارج ﺷویﻢ .در ﻫﻤیﻦ
زمینه مﻄالﻌات اسالمی امنیت ﻫﻢ دنﺒال ایﻦ است که ادبیاتی تولید کند که مﺒتنی بر نگاه بومی و
اسالمی و سازگار با مﺒانی اندیشهای ما باﺷد ،الﺒته بﺨﺶ ﻋﻤدۀ ادبیات تولید ﺷده نیﺰ مربوط به
مراکﺰ و کشورﻫایی است که خود ﻋامﻞ ناامنی در جﻬان بودند و ﻻزم است که مسﻠﻤانان دربارۀ
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ایجاد ادبیات امنیتی تالش نﻤایند .در ﻋصر حاﺿر پیدایﺶ مﻜتﺐﻫای رقیﺐ دیﻦ نﻈیر
اگﺰیستالیسﻢ ،مارکسیسﻢ ،ماتریالیسﻢ و فﻤینیسﻢ ،نگرش انسان مﻌاﺻر را نسﺒت به زندگی
دﭼار دگرگونی کرده است و نﻈامﻫای ﻏیر ﻋربی نیﺰ با پذیرش دستاوردﻫای آن مﻜاتﺐ دﭼار
ﻋوارض و آفات آنﻫا ﺷدهاند ،ایﻦ آفات به ﻃور مستﻘیﻢ زندگی بشر را تﻬدید میکند که یﻜی
از آنﻫا مادّی گرایی است .اﺻالت بﺨشیدن به اﻫداف مادی و اولویتدادن به کسﺐ منافﻊ
دنیوی ﻫﻤراه با ﻏﻠبۀ ارزشﻫای دنیامدار بر ارزشﻫای مﻌنوی ،ﭼﻜیده مادیگرایی است .یﻜی
از آفتﻫای پارهای مﻜاتﺐ مﻌاﺻر ،نگرش تﻚبﻌدی به حیات بشری است :تﻬیکردن یا
تﻬیدیدن انسان از ارزشﻫای ماورایی و مﻌنوی و تﺒدیﻞ او به حیوان ﭼرندهای که باید در ایﻦ
ﻋالﻢ زیست کند« .ﻏﻠبۀ تﻔﻜر مادّی بر اذﻫان ،موجﺐ بروز سیﻄره جویی و منازﻋهﻫای ناگوار
بر سر اﻫداف مادّی در حیات اجتﻤاﻋی میگردد .ارزشﻫای مﻌنوی و فضیﻠتﻫای دینی به
فراموﺷی سپرده میﺷود .سیﻄرۀ نگرش کﻤی بر حیات بشری به مسﻠخ بردن نگاه آسﻤانی و
مﻌنوی انسان است .ﻃﺒﻖ تﻌریﻒ ﻋرفا انسان ﻋﺒارت از ﭼیﺰی است که دوست میدارد»( .یﺜربی،
 .)61 :1366بنا بر ایﻦ تﻤایﻞ به لذّتﻫای مادی و اﺻﻞ دانستﻦ اﻫداف مادّی موجﺐ سﻘوط
انسان از مرتبۀ کرامت انسانی و مﻌنویاش میگردد .دیگری موﺿوع لذّتانگاری و لذّت ﻃﻠﺒی
میباﺷد .رواج فرﻫنﮓ دم ﻏنیﻤتی و لذت خواﻫی نیﺰ از ﻋوامﻞ تضﻌیﻒ امنیت اخالقی در
جامﻌه است .در فرﻫنﮓ دم ﻏنیﻤتی و لذتﻃﻠﺒی ،ﺛروت ،قدرت و زیﺒایی جانشیﻦ حﻜﻤت،
بﺰرگواری و ﺷرافت (یا ﻋدالت ،زیﺒایی و خیر) میگردد که جامﻌه را تﻬدید مینﻤاید .ناگﻔته
نﻤاند که فﻤینیسﻢ متجدّد از زنان میخواﻫد که از مسﺌولیتﻫای اولیه بهﻋنوان انسان ﺻرفنﻈر
کنند و نﻘﺶﻫای خدادادیﺷان را در زندگی مورد تردید قرار دﻫند .ﻫﻢﭼنیﻦ موجﺐ ﻋصیان
زنان در مﻘابﻞ زنانگی ،ﻫویت و سرنوﺷتشان ﺷده است .آنان زندگیﺷان را در مﺒارزه برای
کسﺐ برابری اجتﻤاﻋی و اقتصادی با مردان در جﻬان سپری کرده و اﻫﻤیت واقﻌی زنانگی را
فراموش نﻤودهاند( .کیﺲ ویت .)113 :1383 ،ﻫدف نﻬضت فﻤینیسﻢ متجدّد مﺒارزه با ﻇﻠﻢﻫای
اجتﻤاﻋی نسﺒت به زنان در دنیا و کسﺐ تساوی اجتﻤاﻋی ،اقتصادی و سیاسی با مردان دانسته
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ﺷده است .اما بهﻃورکﻠی نﻬضت فﻤینیسﻢ نه دﻏدﻏه ترس و ﻋشﻖ نسﺒت به خدا دارد و نه
دﻏدﻏه ﻃﻠﺐ نجات را .ﻫﻢﭼنیﻦ فﻤینیسﻢ متجدّد با دیدگاه تشریﻊ دینی سر ناسازگاری دارد
زیرا ایﻦ تشریﻊ ،فردیت و آزادی را مﺤدود کرده و بر انجام وﻇایﻒ مردان و زنان در قﺒال خدا
بیﺶ از وﺻول به حﻘوق فردی تﺄکید میکند( .ﻫﻤان )130 :ایﻦ سنخ مﺨالﻔتﻫا امروزه در
جوامﻊ ﻏربی و بهتﺒﻊ آن جوامﻊ مﻘﻠّد آنان آﺛار خود را نشان میدﻫند :گسیﺨتگی قیود در روابط
جنسی ،زوال اﻋتﻘاد به حرمت پیوندﻫای روابط زناﺷویی ،ﻃالق و خانوادهﻫای متالﺷیﺷده،
بﺰﻫﻜاری جوانان و ازدیاد امراض ناﺷی از روابط جنسی( .ﻫﻤان )132 :ﻋصر حاﺿر ﺷاﻫد
زوال حرمت زنان و تﺒدیﻞ آنان به مﻠﻌﺒه و بازیﭽه میباﺷد .در ﻋیﻦحال که فﻤینیستﻫا برای
کسﺐ حﻘوق و تساویﺷان با مردان در تالش ﻫستند ،زنان و دختران سﺨت در فشارند تا در
سنیﻦ ﻫرﭼه جوانتر فریﺒنده باﺷند .زنان باید سﻌی کنند تا زیﺒایی جوانی خود را با ﻫورمونﻫا،
کشیدن پوست ﺻورت ،دارو درمان و رژیﻢﻫا و  ...حﻔﻆ کنند( .ﻫﻤان .)146 :حال ﻋرفا در سیر
و سﻠوك ﻋﻤﻠی خود راﻫﻜارﻫایی برای ایجاد امنیت دارند که به قرار ذیﻞ میباﺷد
مخالفت ﺑا نفس و هوی و هوسها

یﻜی از مﻬﻠﻜهﻫای وجود انسان ،تسﻠیﻢ و رﺿا در مﻘابﻞ خواﻫﺶﻫای نﻔسانی است .در
قرآن کریﻢ آمده است« :انّ النّﻔﺲ ﻻماره بالسّوء»( .یوسﻒ )52 :در خصوص نﻔﺲ بیان ﺷده که:
«ﻫمۀ وحشتﻫا از نﻔﺲ است .اگر تو او را نﻜشی او ترا بﻜشد و اگر تو او را قﻬر نﻜنی او تو
را قﻬر کند و مغﻠوب خود کند»( .مﺤﻤّد بﻦ منوّر ،1365 ،ج .)289 :1به تﻌﺒیر دیگر ابتدا مرض
دنیاپرستی و ﻫواخواﻫی باﻋﺚ میﺷود که مﺤﺒت دنیا قﻠﺐ انسان را فراگیرد و نسﺒت به خدا و
پیامﺒران و اولیا الﻬی دﺷﻤنی ورزد( .امام خﻤینی .)56 :1359 ،بﺰرگان و ﻋرفای مسﻠﻤان منشﺄ
ﻫﻤۀ گرفتاری انسان را حﺐ جاه و حﺐ نﻔﺲ برﺷﻤردهاند .ﻫﻤهی خﻄاﻫا ناﺷی از حﺐ نﻔﺲ
توﺻیﻒ ﺷده است و رسالت ﻫﻤه انﺒیاء را بیرون آوردن انسان از ﭼاه و نﻔسانیّات برﺷﻤردهاند.
حتّی مﻔﻬوم دنیای مذموم را آمال انسان و توجّه او به نﻔﺲ برﺷﻤردهاند( .ﻫﻤان،15 ،28 ،40 :
.)14
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اﺻوﻻً تسﻠیﻢ ﺷدن به ﻫوی نﻔﺲ امنیت فرد را به خﻄر میاندازد .ایﻦ تسﻠیﻢ ﺷدن گاﻫی در
قالﺐ انﺤرافات و مﻔاسد اخالقی و گاﻫی در قالﺐ زیادهخواﻫیﻫای انسان ،امنیت اخالقی را در
مﻌرض تﻬدید قرار میدﻫد .آموزهﻫای ﻋرفانی به رام و مﻄیﻊ کردن نﻔﺲ سرکﺶ کﻤﻚ میکند
و ﻫﻤیﻦ امر به رﺷد و تﻌالی امنیت در جامﻌه مدد میرساند.
تﺰكیة نفس

«و نﻔﺲ و ما سوّیﻬا فالﻬﻤﻬا فجورﻫا و تﻘویﻬا قد افﻠح مﻦ زکّیﻬا»( .ﺷﻤﺲ )6-10 :ﻋارفان
نﻔﺲ را دﺷﻤنی قوی و دارای مﻜرﻫای فراوان میدانند و اﺻالح و تربیت آن را کاری ﻋﻈیﻢ
برﺷﻤردهاند .از تربیت نﻔﺲ ،ﺷناخت نﻔﺲ و از ﺷناخت نﻔﺲ ،ﺷناخت حﻖ حاﺻﻞ میﺷود.
(رازی .)98 :1373 ،به ﻋﻘیدۀ ﺻوفیه ،دو ﺻﻔت ﻫوا و ﻏضﺐ ،ذاتی نﻔﺲ است که ایﻦ دو
ﺻﻔت خﻤیرمایۀ دوزخ است .ایﻦ دو ﺻﻔت را باید در حد اﻋتدال نگه داﺷت و قانون ﺷریﻌت
و ﻃریﻘت مﻌیاری برای در اﻋتدال نگهداﺷتﻦ آن دو است تا در مرتﺒه بﻬیﻤی و سﺒﻌی نیﻔتند.
(ﻫﻤان .)101 :زیرا بسیاری از ﺻﻔات رذیلۀ انسان که مایۀ بروز مشﻜالت اساسی در زندگی
میگردند ،نﻈیر ﺷره ،حرص ،امﻞ ،خسیﺲ بودن ،دنائت ﻃﺒﻊ ،ﺷﻬوت ،بﺨﻞ و ...ﻫﻤگی
مﺤصول تسﻠیﻢ ﺷدن انسان در مﻘابﻞ ﺻﻔت ﻫوی است .ﻫﻤﭽنیﻦ در ﺻورت تسﻠیﻢ ﺷدن در
مﻘابﻞ ﺻﻔت ﻏضﺐ انسان دﭼار بدخویی ،تﻜﺒّر ،ﻋداوت ،تندی ،خودرأیی ،استﺒداد ،بیﺛﺒاتی،
ﻋُجﺐ و تﻔاخر میگردد .به تﻌﺒیر نجﻢالدّیﻦ رازی« ،کیﻤیاگری ﺷریﻌت (یا ﻋﻤﻞ به احﻜام
ﺷرﻋی) ایﻦ است که ﺻﻔات ﻫوی و ﻏضﺐ را بهاﻋتدال بازمیآورد و انسان را به ایﻦ ﺻﻔات
ﻏالﺐ میکند تا مغﻠوب آنﻫا نﺒاﺷد .نتیجۀ تسﻠّط بر نﻔﺲ بروز ﺻﻔاتی ﭼون حیا ،جود،
سﺨاوت ،ﺷجاﻋت ،حﻠﻢ ،تواﺿﻊ ،مروّت ،قناﻋت ،ﺻﺒر ،ﺷﻜر و سایر اخالق حﻤیده است که
مایۀ پاکی روح میگردد»( .رازی.)102 :1373 ،
بسیاری از مشﻜالت اخالقی و ﻋدم امنیت در جامﻌه ،ریشه در رذایﻞ فردی انسانﻫا ،نﻈیر
حرص ،بﺨﻞ ،حسد و تﻜﺒر ،تندخویی ،خودرأیی ،تﻔاخر و  ...دارد .لذا تﻌالیﻢ اخالقی و ﻋرفانی
میتوانند تا حدی از ﺷدّت ﺻﻔات مذکور بﻜاﻫند و ﻫﻤیﻦ امر برای مﺜﻤر ﺛﻤر بودن آنﻫا کﻔایت
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میکند.
تﻌالیﻢ ﻋرفا ﻋﻤوماً بر نیﻜوسیرتی انسان تﺄکید میکنند و مﻘصود از نیﻜوسیرتی ،ایﻦ است که
انسان با ﻫیچکﺲ بدی نﻜند و با ﻫﻤهکﺲ نیﻜی کند و بد ﻫیچکﺲ را نﺨواﻫد و ﻫﻤهکﺲ را نیﻚ
خواﻫد« ،زیرا خاﺻیت نیﻚخویی و نیﻚنﻔسی آن است که اول ،حال و کار نیﻚنﻔﺲ و نیﻚخواه،
خوب ﺷود .ﻫﻢﭼنیﻦ خاﺻیت بدخواﻫی و بدنﻔسی آن است که حال و کار نﻔﺲ بدخواه بد ﺷود.
پﺲ ﻫر که بدی خﻠﻖ میخواﻫد به حﻘیﻘت با نﻔﺲ خود بد میکند»( .نسﻔی.)203 :1359 ،
در واقﻊ ،ﻋﻤﻞ به ایﻦ تﻌالیﻢ ،نوﻋی سازگاری اجتﻤاﻋی پدید میآورد که منشﺄ آرامﺶ و
امنیت در جامﻌه میگردد.
مراقبه و محاﺳﺑة اﺣوال

فرورفتﻦ در خواﻫﺶﻫای نﻔسانی و ﺷﻬوتﻫا باﻋﺚ ﻏﻔﻠت انسان از خود اﺻیﻞ و وجود
ﺷریﻔﺶ میگردد .رﻫا نﻤودن نﻔﺲ به حال خود ،مضرات و آفات زیادی را در پی دارد و منشأ
بسیاری از ناامنیﻫای اجتﻤاﻋی ،گرایﺶ به ﺷﻬوتﻫا و خواستهﻫای آنی و زودگذر است .مراقﺒه
و مﺤاسبۀ احوال و اوﺿاع نﻔﺲ یﻜی از تﻌالیﻢ اساسی ﻋارفان است .مراقبۀ نﻔﺲ سﺒﺐ میﺷود
که آدمی به حال خود رﻫا نشود و در مسیر خودسازی قرار گیرد .ﻋرفا بیان میکنند که « ﻋاقﻞ
کسی است که او را ﭼﻬار ساﻋت بود .ساﻋتی که در آن تدبیر مﻌاش خود کند و ساﻋتی که به
مناجات حﻖتﻌالی مشغول ﺷود و ساﻋتی که در آن مﺤاسﺒۀ نﻔﺲ و تدبیر مﻌارف خود کند و
ساﻋتی که بدان ﭼه وی را مﺒاح کردهاند ،بیاساید .ﺷرط زیان و خسران نﻜردن در ایﻦ ﻋالﻢ
توجه و مراقﺒت از نﻔﺲ است »( .خوارزمی.)141 :1360 ،
مراقﺒۀ نﻔﺲ اگر مﻠﻜۀ انسانﻫا ﺷود و در ﻫﻤه حال مراقﺐ گﻔتار و رفتار خود باﺷند ،از
آفتﻫا و مﻬﻠﻜهﻫای نﻔسانی نجات پیدا میکنند و جامﻌه در امنیت و آرامﺶ قرار میگیرد.
مراقﺒۀ نﻔﺲ موجﺐ کنترل ذﻫﻦ و زبان انسان میﺷود و زبان آدمی که پردهای بر وجود است:
«الﻤرءُ مﺨﺒوء تﺤت لسانه»( .نﻬجالﺒالﻏه .)497 :1379 ،آنگاه تﺤت کنترل خواﻫد بود که ذﻫﻦ
کنترل ﺷود .لذا ﻋﻤوماً ﻋرفا به حﻔﻆ زبان توﺻیه میکنند .امّا حﻔﻆ زبان فرع بر کنترل ذﻫﻦ
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است .فﻦ مراقﺒه از بروز مشﻜالت ،درگیریﻫای لﻔﻈی و مشاجرات مﻤانﻌت میکند.
تﺄﺛیر ﺻحبت و همنﺸین

یﻜی از آموزهﻫای زندگیساز ﻋرفا توﺻیه به ﻋدم مصاحﺒت با ناپاکان است .امروزه میبینیﻢ
که یﻜی از مﻌضالت اساسی در جامﻌه ،تﺄﺛیر مﺨرّب ﻫﻤساﻻن و گروهﻫای منﻔیِ مرجﻊ میباﺷد.
بسیاری از مشﻜالت اخالقی و ناﻫنجاریﻫای رفتاری و بهتﺒﻊ آن ﻋدم امنیت اخالقی ،ناﺷی از
ﻫﻢنشینی با انسانﻫای نااﻫﻞ میباﺷد .ﻋرفا توﺻیۀ اکید به اجتناب از ﻫﻢنشینی با ناپاکان
میکنند .آنﻫا دوری از انسانﻫای وارسته را دوری از خدا میدانند:
ﭼــــون ﺷــــدی دور از حضــــور اولیــــا

در حﻘیﻘــــت گشــــته ای دور از خــــدا
(مولوی ،1360 ،ج)2214 :1

ﻫرکﺲ که با انسانﻫای ناﺻالح نشستوبرخاست کند ،اگر در گﻠستان ﻫﻢ باﺷد درواقﻊ در
گﻠﺨﻦ است .ﻫﻢﭼنیﻦ ﻫﻢنشینی با انسانﻫای نادرست را موجﺐ آسیﺐ دیدن ﻋﻘﻞ میدانند.
برﻋﻜﺲ اگر آدمی با انسانﻫای ﺻالح ﻫﻢنشینی کند در واقﻊ در حضور خداوند است و الﺒته
ﭼنیﻦ ﻫﻢنشینی بر خﻠﻖوخوی او اﺛرگذار است.
ﻫـــر کـــه بـــا ناراســـتان ﻫـــﻢ ســـنﮓ ﺷــــد

در کﻤـــــی افتـــــاد و ﻋﻘﻠـــــﺶ دنـــــﮓ ﺷـــــد

(ﻫﻤان)122-123 :
ﻫــــر کــــه خواﻫــــد ﻫــــﻢنشــــینی خــــدا

تــــــــا نشــــــــیند در حضــــــــور اولیــــــــا

(ﻫﻤان)2164 :
ﻫﻢنشینی با ایﻦ افراد موجﺐ تﺤوّل وجود آدمی و گام برداﺷتﻦ در مسیر خیر و ﺻالح و
بهتﺒﻊ آن ایجاد آرامﺶ خواﻫد ﺷد.
ﻫــــﻢنشـــــینی مﻘــــﺒالن ﭼـــــون کیﻤیاســـــت

ﭼــــون نﻈرﺷــــان کیﻤیــــایی خــــود کجاســــت

نـــــار خنـــــدان بـــــا را خنـــــدان کنـــــد

ﺻــــــﺤﺒت مردنــــــت از مــــــردان کنــــــد

گــــر تــــو ســــنﮓ ﺻــــﺨره و مرمــــر ﺷــــوی

ﭼـــون بـــه ﺻـــاحﺒدل رســـی گـــوﻫر ﺷـــوی
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(کاﺷﻔی)138 :1362 ،
سیر و سلوک عرفانی و آثار آن در ایجاد امنیت
سالﻚ ﻃریﻖ مﻌنویت با ﻃی مراحﻞ به ﻫدف خود نائﻞ میﺷود .با بررسی پارهای از ایﻦ
مراحﻞ و گامﻫای ﻃریﻖ مﻌنویت ،میتوان به روﺷنی آﺛار آنﻫا را در ایجاد امنیت نشان داد.
زهﺪ

به قول ابومﺤﻤّد رویﻢ بﻦ احﻤد« :حﻘیر داﺷتﻦ دنیا و آﺛار آن را از دل زدودن»( ،دامادی،
 )85 :1363ﻻزمۀ سیر و سﻠوك است .به تﻌﺒیر ﻋرفا «برای یافتﻦ ذوق ﻃریﻘت و فایده بردن از
ﻫستی خود ،باید که دل از دوستی اموال دنیوی و حرص زخارف خالص کند و بداند که در
حالل دنیا حساب است و در حرام آن ﻋذاب»( .الﻌﺒادی.)59-60 :1347 ،
درس اﺻﻠی ﻋرفان در زندگی کﻢ کردن تﻌﻠّﻖ و وابستگی میباﺷد .اگر حﺐ دنیا یا اﺷتغال
به آن در انسان افﺰایﺶ پذیرد ،مﻔاسد و آﺛار ﺷومی در پی دارد که بسیاری مواقﻊ موجﺐ تﻬدید
زندگی انسان میﺷود و امنیت و آسایﺶ را از او سﻠﺐ میکند .ﻋﻤوماً یﻜی از مسایﻞ مﺨﻞ
آسایﺶ و امنیت در جامﻌه و منشﺄ بسیاری از فتنهﻫا ،دلبستگی و وابستگی به مشتﻬیات و
کاﻻﻫای مادّی و دنیوی میباﺷد .گاﻫی مشاﻫده ﺷده است که افراد به سﺒﺐ وابستگی به اموال
دنیوی مرتﻜﺐ اﻋﻤالی ﻫﻢﭼون دزدی ﺷدهاند یا از سر حسادت و بغض ،به اموال ﻋﻤومی یا
اموال دیگران آسیﺐزده و به ایﻦ ترتیﺐ و نﻈﻢ و امنیت جامﻌه را بر ﻫﻢ زدهاند.
اگر یﻜی از فواید تﻌالیﻢ ﻋرفانی نﻤایاندن بیﺛﺒاتی و کﻢارزش بودن کاﻻﻫای مادّی و دنیوی
باﺷد و بتواند انسانﻫایی پرورش دﻫد که از وابستگی آنﻫا ـ سﺨﻦ از نﻔی وابستگی در میان
نیست ـ بﻜاﻫد ،کارکرد مﺜﺒت و ﺛﻤربﺨﺶ خود را به انجام رسانیده است.
حیات و زندگی آمیﺨته با زﻫد به تﺤﻘﻖ بینﺶ و بصیرت مﻌنوی و ایجاد آرامﺶ و امنیت
در جامﻌه منجر میﺷود.
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ورع

«مﻘصود از ورع ،ورزش اخالق برای تصﻔیه باﻃﻦ سالﻚ است»( .دامادی.)91 :1363 ،
ابوسﻌید ابوالﺨیر ورع را ترك تجﻤّﻞ و دوری کردن از حرام خداوند توﺻیﻒ نﻤوده است.
(ﻫﻤان )90 :که یﻜی از آفات زندگی بشر در ﻋصر حاﺿر است .ﻏﻠتیدن در مسابقۀ مدگرایی و
فﺰونخواﻫیِ ﻫرﭼه بیشتر و ﻋدم قناﻋت یا رﺿایت نسﺒت به داراییﻫا و اموال موجود ،منشﺄ
بسیاری اختالفات و موجﺐ تﺒاﻫی بسیاری از خانوادهﻫاست .ﻫﻤیﻦ فﺰونیخواﻫیﻫاست که
موجﺐ آلودگی به حرام در زندگیﻫا گردیده است .اگر سه نوع ورع را از نﻈر ﺷﺒﻠی مورد توجه
قرار دﻫیﻢ ،میبینیﻢ که ﻫر یﻚ از آنﻫا تا حد زیادی میتواند در حﻞ مشﻜالت سودمند باﺷد.
الﻒ) ورع به زبان که موجﺐ ترك سﺨنان بیﻬوده میگردد .با اندکی تﺄمّﻞ میتوان دریافت
که گاﻫی یﻚسﺨﻦ یا تﻌﺒیر ناﺷایست ﭼون جرقهای باﻋﺚ برافروختﻦ آتﺶ میگردد که مﻤﻜﻦ
است تﺒﻌات جﺒرانناپذیری داﺷته باﺷد و امنیت و آسایﺶ جامﻌه را به ﻫﻢ بﺰند .به تﻌﺒیر موﻻنا:
ای زبـــــان ﻫـــــﻢ آتـــــﺶ و ﻫـــــﻢ خرمنـــــی

ﭼنـــــد آتـــــﺶ را در ایـــــﻦ خـــــرمﻦ زنـــــی

ای زبــــان ﻫــــﻢ گــــنج بــــیپایــــان تــــویی

ای زبــــان ﻫــــﻢ رنــــج بــــیدرمــــان تــــویی

(مولوی ،1360 ،ج)1701 :1
ورع موجﺐ آموختﻦ و تﻤریﻦ ترك سﺨنان بیمﻌنا یا مناقشهبرانگیﺰ میگردد که آرامﺶ
وجدان آدمی را در پی دارد.
ب) ورع به ارکان که موجﺐ ترك ﺷﺒﻬات و مﺤرمات میگردد .اگر ورع بتواند به خاموش
کردن آتﺶ امیال زیادهخواﻫانه مدد رساند ،منشﺄ بسیاری از مﻔاسد و انﺤرافات اخالقی مسدود
میگردد و در پی آن امنیت در جامﻌه حاکﻢ میﺷود.
ج) ورع به قﻠﺐ را موجﺐ ترك ﻫﻤتﻫای پست و اخالق بد ﺷﻤردهاند .ﻋﻤوماً یﻜی از ﻋوامﻞ
ایجاد اختالل در امنیت جامﻌه ،به سوء اخالق مربوط است .ورع یا ترمﺰ درونی انسان میتواند او را
از ارتﻜاب یا اﻫتﻤام به موارد سوء اخالقی دور بدارد و به تﻘویت امنیت منجر ﺷود.
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تواﺿﻊ که در ﻋﻠﻢ اخالق بهﻋنوان فضیﻠت فرد دیﻦدار مﻌرفیﺷده است ،در ﻋرفان و در
سیر و سﻠوك سالﻚ نیﺰ مﻄرح میﺷود .مﻌﻤوﻻً تواﺿﻊ را در مﻘابﻞ تﻜﺒّر بیان میکنند .خصﻠت
تﻜﺒّر در ﻫر فردی موجﺐ ویرانی و تﺒاﻫی ﻋﻤر وی میگردد .از ایﻦروست که به تﻌﺒیری امّ
الرّذایﻞ خوانده ﺷده است .تﻜﺒّر با خود ،خویﻫای ناپسندی ﭼون خودخواﻫی ،خودرأی،
انﺤصارﻃﻠﺒی و تا حد زیادی کوتهاندیشی را ﻫﻤراه دارد؛ ایﻦ آفات و رذایﻞ فردی زمینهساز
زیادهخواﻫی و افﺰونﻃﻠﺒی ﻫستند .برﻋﻜﺲ انسان موفﻖ ،مشﺤون از حﺲ دیگر خواﻫی ،ﻋدم
خودپسندی ،خودبینی ،مشارکت ،جﻤﻊگرایی ،ﻫﻢاندیشی و ترسیﻢ افﻖﻫای بﻠند و دورتر در
زندگی است .ﻫمۀ فضایﻞ بیانﺷده ،با پایﺒندی به یﻚ اﺻﻞ یﻌنی تواﺿﻊ تﺤﻘّﻖ مییابد .تواﺿﻊ
را نیﻜوتریﻦ خﻠﻖ ﺻوفی و گنجی توﺻیﻒ کردهاند که ﻫرروز میتوان از آن خرج کرد.
مﻌاﺷرت با مردم را آسان مینﻤاید و مایۀ ایجاد آسایﺶ در ﻫﻢﺻﺤﺒتﻫای وی میگردد.
ﺻوفیه ﻋﻤدتاً به کارکرد اجتﻤاﻋی تواﺿﻊ نﻈر داﺷتهاند ،ﭼرا که سﺒﺐساز آرامﺶ و امنیت
در جامﻌه میﺷود .جنید میگوید که تواﺿﻊ نرمخویی است در مﻌاﺷرت با خﻠﻖ .از یﺤیی مﻌاذ
رازی نﻘﻞﺷده که « تواﺿﻊ پسندیده است اما از توانگران پسندیدهتر و تﻜﺒّر ناپسندیده است
اما از درویشان ناپسندیدهتر و زﺷتتر»( .سﻬروردی.)109 :1364 ،
ﺻبر

از نﻈر ﻋرفا یﻜی دیگر از لوازم سیر و سﻠوك ﻋارفانه التﺰام به ﺻﺒر است .ﻋرفا ﺻﺒر را
دارای سه رکﻦ میدانند1« :ـ ﺻﺒر بر بال 2ـ ﺻﺒر بر مﻌصیت 3ـ ﺻﺒر بر ﻃاﻋت»( .خواجه
ﻋﺒداهلل انصاری .)22 :1368 ،آنﻫا ﺻﺒوری را نشانۀ ایﻤان و دیﻦداری میدانند .از ابوالﻌﺒاس
سیّاری نﻘﻞﺷده که« :ایﻤان بنده ﻫرگﺰ راست بنایستد تا ﺻﺒر نﻜند بر ذل ﻫﻢﭼنان که ﺻﺒر کند
بر ﻋﺰ»( .دامادی .)115 :1363 ،اوﻻً نامالیﻤات زندگی انسان برخاسته از دو وﺿﻌیت است :یا
آدمی به ﭼیﺰی تﻤایﻞ دارد و مشتاق نیﻞ به آن است و حاﺻﻞ نﻤیﺷود یا ایﻦکه از ﭼیﺰی اکراه
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دارد و از آن میگریﺰد اما به آن مﺒتال میگردد مﺜﻞ بیﻤاری ،رنج ،فﻘر.
ﺻوفیه ﺻﺒر را مﻔتاح ایﻦ دو مشﻜﻞ میدانند و بر آنند که ﺻﺒر بر دو قسﻢ است« .ﺻﺒری
است بر آنﭽه کاره آنی و ﺻﺒری است بر آنﭽه ﻃالﺐ آنی»( .ﻏنی .)285 :1380 ،ﻋرفا یﻜی از
انواع ﺻﺒر را ﺻﺒر بر اموری دانستهاند که بر انسان ﻋارض میﺷود .یﻌنی انسان دﭼار آنﻫا
میﺷود مﺜﻞ ﻫجوم یا آزار از ناحیه دیگری ،پﺲ ﺻﺒر در ﻋدم مﻜافات را گاﻫی واجﺐ و گاﻫی
فضیﻠت میدانند .ﻫﻢﭼنیﻦ ﺻﺒر بر اموری نﻈیر فﻘدان ﻋﺰیﺰان ،نابودی اموال ،زوال سالمتی
ﻫﻤگی ایﻦﻫا جﺰو ﺻﺒر بر مصائﺐ تﻠﻘی میﺷود( .کاﺷانی ،1366 ،ج )126 :7ﺻﺒر موجﺐ
ایجاد آرامﺶ در وجود انسان میگردد .ایﻦ آرامﺶ ﻻزمۀ امنیت و تﻌالی آن در جامﻌه است زیرا
حوادث ،مشﻜالت ،ﻏﻢﻫا و تﻠﺨیﻫا در زندگی فراوان است و ﻫیچ کیﻤیایی جﺰ ﺻﺒر ﭼارهی
آن نیست:
ﺻـــــد ﻫـــــﺰاران کیﻤیـــــا حـــــﻖ آفریـــــد

کیﻤیـــــایی ﻫـــــﻢﭼـــــو ﺻـــــﺒر آدم ندیـــــد

(مولوی ،1360 ،ج)1854 :3
و ماحصﻞ کالم آنکه:
ﺻــــــﺒر تﻠــــــخ آمــــــد ولﻜــــــﻦ ﻋاقﺒــــــت

میوۀﺷـــــــیریﻦ دﻫـــــــد پـــــــر منﻔﻌـــــــت

(نراقی)619 :1383 ،
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نتیجه
انسان در ﻫﻤیشۀ تاریخ جویای رﺷد و تﻌالی بوده است و برای رسیدن به آن ،به ﺷیوهﻫای
گوناگون متوسّﻞ گردیده تا به حﻘیﻘت برسد؛ ﻋرفان یﻜی از ﺷیوهﻫای کشﻒ حﻘیﻘت است
که در ﻃی مراحﻠی به کشﻒ بدون واسﻄه منجر میﺷود .ﻫرﭼه زمان سپری میﺷود ﻋرفان
نﻤود بیشتری در اجتﻤاع پیدا میکند .جﻬانبینی ﻋارفانه با تﻘویت ﻋنصر مﻌنویت ،ایجاد وسﻌت
دید و مشرب وجود آدمی و تغییر نوع نگاه انسان به زندگی زمینۀ تﺤوّل ﻋﻈیﻤی در انسان
فراﻫﻢ میکند که آﺛار آن در سﻠوك فردی و تﻌالی امنیت اخالقی انسان مشﺨﺺ میگردد.
ﻫﻢﭼنیﻦ با رجوع به آﺛار ﻋرفای بﺰرگ مسﻠﻤان ﻫﻢﭼون مولوی مشﺨﺺ ﺷد که ﻋرفان در
حوزۀ ﻋﻤﻞ نﻘﺶ تربیتی خاﺻی ایﻔا میکند .مواردی نﻈیر کنترل قوای نﻔسانی ،مراقﺒه ،مﺤاسﺒه،
زﻫد ورزی ،رﻋایت ارزشﻫای مﻌنوی ،تﻤریﻦ تصﻔیه باﻃﻦ ،روحیه تواﺿﻊ و مدارا و مﺰیّﻦ
نﻤودن آدمی به فضیﻠت ﺻﺒر و توکّﻞ ،از دستاوردﻫای تربیتی ﻋرفان ﻋﻤﻠی است که ﻫﻤه آنﻫا
در تﻌالی امنیت اخالقی تﺄﺛیر مﺜﺒت دارند .در ﻋرفان اسالمی ﻫﻢﭼنیﻦ به فواید امنیت اخالقی
توجه ﺷده است.
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