
 

 نوربخش پیر عشق علیرضا سخنرانی جناب دکتر

 یا حق

 1399تیرماه  8یکشنبه 

  تا عشق و وحدت را جشن بگیریم. شدیمبوری جمع میدر خانقاه بنبسیاری از ما  ،در این روزهاهر سال      

این حال  با یم.گردِ هم آی عنوان یک خانواده معنوی به توانیمها نمیاین اولین باری است که پس از سال     

آل ی شاید ایدهنوع گردهمایاین  گیرد.از طریق اینترنت صورت میمجازی خواهد بود و  ی ما امسالگردهمای

 .، قابل قیاس نباشدکردیمتجربه می ،های گوناگونبا ملّیت ،های مختلفی که در کنار آدمعشق و صفاییا با  ،نبوده

مجازی یادآور این  یِ برای من این گردهمای ا در اختیار داریم.هنوز چنین فرصتی ر من باز هم خوشحالم که اما

 های خود را در این دنیا نادیده بگیریم.نباید نعمت مسئله است که

آینده نامعلوم است و  که چرا مان را بکنیم.نهایت سعیدَم غنیمت است و ما باید برای استفاده از این لحظه      

هدفش عشق ورزیدن و خدمت  آن زندگی که ،برای مثال تا همین اواخر اشت.پیش رو خواهیم د چهکه دانیم نمی

وقایع اخیر در دنیا نشان  شد، امایی مناسب برای همگان محسوب میبه دیگران بود، زندگی ارزشمند و الگو کردن

 ودخواهی،خ اند.برانگیز شدهامروز سوال ،اندمورد قبول همگان بوده روزیکه هایی که چنین نگرش داده است

 معمول نیست و برای رهبران دنیا غیر شودآزادانه در کشورهای مختلف تبلیغ می گرایی و ترس از بیگانگانملی

 های نژادپرستانه دفاع کنند.ها از ایدئولوژیرسانهو در  که در مالء عام

ن در طول تاریخ تصوف مکتب عشق است و صوفیا کنیم.ی زندگی میاشکی نیست که ما در دوران آشفته     

نگرش  فهماندنفرت را با عشق دادن به طرف مقابل می گاهی جوابِ اند.محبت دادهنفرت و دشمنی را با  پاسخ

هایی که اثر است و آدمعشق و محبت اغلب در این مواقع کم اما، وجود داشته باشد توانددیگری هم می

بدون توجه به پاسخ دیگران به کار خود ادامه  ،تفرقه بیندازند و نفرت را ترویج دهند خواهند میان مردممی

 دهند.می



 

و بر این باوریم که  ار ورزیدنِ به عشق و شفقت نداریمی جز اصرا، ما گزینهعنوان پیروان مکتب تصوف به     

مان یا نادیده گرفتن ،ریشخند کردن ما بهحتی اگر این باور و این شیوه  تنها راه درست برای بشریّت است. عشق

 بینجامد.

 ،وحدت وجود را تجربه کنند شان شده تانصیب اند و توفیقیکاوی کردهیعنی کسانی که درون ،برای برخی اما     

توانند جلوی اعتقادات و البته آنها بهتر می تر استتر و طبیعیراحت محبت کردن در مقابل اظهار دشمنی

نژاد، رنگ  ها بر اساسآموخته که تفکیک انسان تجربه مستقیم وحدت به آنها بایستند.انداز تفرقهساز و دشمن

  حتی به انقراض بشر منتهی شود.شاید  ومصیبت  ، به رنج وو یا باورهای مذهبی پوست، فرهنگ، اعتقادات

شان به خداوند تکیه کنند و ایمان خودباید به حسِّ درونی  اندآنهایی که هنوز وحدت وجود را تجربه نکرده اما     

ها باز است این راه بر روی همه انسان دارد. ی است که ارزش رفتنکه عشق و شفقت تنها راه باور داشته باشند و

 شود.آن بیش از پیش احساس می از تاریخ بشر نیاز و در این بُرهه

جشن بگیریم. به  ،ی که ارزش تبلیغ داردوان تنها راهعن تا راه عشق را به ید از این فرصت استفاده کنیمبیای     

 و راه عشق را برگزیند. قادر به درک این مهم شودکه روز بشریت نیز امید این

 به گفته حافظ:     
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