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 سخنرانی جناب دکترعلیرضا نوربخش پیر سلسله نعمت اللهی

 و نههزار و سیصد و نود  سوم فروردین سالیکشنبه مورخه 

 

 یا حق

  1911یکشنبه سوم فروردین 

امروز  ،کردیم فناناپذیریم ا دیروز حس میما که ت .در این ده روز اخیر دنیا واژگون شده است     

روز عضو فعال جامعه  یک .مان به ناامنی بدل شده است منیتا .کنیم ز و ناتوانی میاحساس عج

همه بدتر از  .هایمان نشسته ایم گیر و شاید حتی عاطل و باطل در خانه بودیم، روز دیگر تنها، گوشه

توانیم شخصاً وارد عمل   نمی .دیگر کارگر نیست ه با مصیبت جهانیهغریزه ما در اینجا برای مواج

نها و مراکز خدماتی کمک توانیم دورادور به بیمارستا البته می .بشتابیم دیگرانیاری شویم و به 

 .برند و به آنها آرامش دهیم سر می  توانیم در کنار آنهایی باشیم که در رنج به مالی کنیم، اما نمی

 ،هایمان بنشینیم که در خانه که تنها کار عاقالنه این است گویند مسئولین خدمات درمانی به ما می

 .است و هم برای آنها هم برای ما خطرناک ،فیزیکی به دیگران خارج شدن از منزل و نزدیکیِزیرا 

 ی ما ساخته است؟ در این شرایط چه کاری از عهده     

هایی  ایط درساز این شر اما، به نظر من. ایم در این موقعیت درمانده شدهکه رسد  به نظر می     

 :توانیم بیاموزیم می

د بسیار محدو که فرصت و وقت ما در این دنیا این است جهانگیر از این بیماریِ اولین درس     

و با  در حال زندگی کردنتمرین این آغازِ  .است و ما باید بهترین استفاده را از این فرصت بکنیم

گذاریم و بدون توجه زندگی مان را روی فرمان اتوماتیک ب نباید زندگی. آگاهی عمل کردن است

و این همان  .داریم به بهترین وجه استفاده کنیم ال زندگی کنیم و از فرصتی کهباید در ح .کنیم

انگار که در این لحظه خداوند به ما فرصتی  .صوفیان بوده است کاری است که همیشه در برنامه

 .که صوفیانه عمل کنیم و با آگاهی و در حال زندگی کنیم اهدا کرده
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دیگران شریک  توانیم در دردِ ایم که می قرار گرفته درس دوم این است که ما امروز در موقعیتی     

این  .کند با دیگران همدرد می مریض شویم و این آگاهی ما را توانیم دانیم که ما هم می می .باشیم

نادیده را  آن و رنج دیگران را از دوردست ناظر باشیم و بتوانیم دیگر زمانی نیست که ما درد

 عالوه، انزوای هر یک از ماه ب .این ماجرا با هم هستیم گویند همه ما در طور که می همان .بگیریم

اند  سرگردان شده را که در ناکجاآباد ی از احساس پناهندگان سوریا ذره در این شرایط شاید بتواند

  .القاء کند

و از  یگران را در خود تقویت کنیمدرونکاویست تا همدلی با د شرایط امروز فرصت خوبی برای     

 .دست برداریم خودخواهی و منیَّت

موجب شده که  این است که موقعیت حاضر خواهم به آن اشاره کنم ی که میا سومین نکته     

دور افتاده و محروم این دنیا  بیماری و مرگ دیگر مختص مناطقِ .تجربه کنیم وحدت را به وضوح

از غنی تا فقیر، آمریکائی یا آسیائی، اروپائی،  .همه عالَم شده استاین بال گریبانگیر  .نیست

 .آفریقائی و مردم خاورمیانه همه درگیر این مسئله هستند

و در نتیجه این  کند انسانیَّت دردِ مشترکی را تجربه می برای اولین بار حداقل در زندگی من     

و شفقت  تواند به تجربه عشق جربه وحدت میت .بینیم انسانیَّت را در قالبِ وحدت می ،درد مشترک

از این موقعیت  برداری هایی در این میان در صدد بهره شکی نیست که آدم .به دیگران منجر شود

 .و به نفی و حذف دیگران بپردازند تر کنند مرزها را سخت ،تا انسانها را از هم دورتر سازند هستند

شفقت  ها و تمرین عشق و انسان ن فرصت برای وحدتباید از ای اما به عنوان عضو خانواده تصوف

  .به خلق استفاده کنیم

 یا حق

 


