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متن سخنرانی حضرت دکتر جواد نوربخش 
  با ترجمه جناب دکتر علیرضا نوربخش پخش شد1399این سخنرانی در جلسه جهانی شانزدهم شهریور 

کسانی که به اینجا می آیند، مدعی هستند که ما عاشق حقّیم. ما به آنها تعلیم می دهیم که چه جوري با حق      
عشق بورزند. تیشه ذکري به آنها می دهیم که کوه هستی خودشان را کم کم از بین ببرند.  

     پس، هدف اصلی تصوف خارج شدن از دنیاي من و تو و رسیدن به دنیاي او یا ماست. این که قلباً درویشان 
مشغول تصفیه در باطن بشوند، آثار ظاهري هم در آنها پیدا می شود. این شعر را هم برایتان بخوانم: 

آن یکی پرسید اُشتر را که هی .......................... از کجـا میـآئی اي فرخنده پِی 
ام گـرم کـوي تـو ......................... گفت این پیداست از زانـوي تو  گفت از حمـ

     خُب، حاال این آثاري که ما بر ظاهرِ افرادي که آمده اند درویش شده اند، می بینیم و از آن می فهمیم که او واقعاً 
در باطن کار کرده یا نکرده. 

     اولین قدم رفتن تا درِ خانه معشوق، رسیدن در آشیانه وحدت این است  که: کسی را آزار ندهی. 

مبـاش در پـی آزار و هـرچـه خواهی کن ............... که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست 

     وقتی که درویش به درِ آشیانه وحدت رسید، باز عالمت دارد: درویش از کسی نمی رنجد. 

وفا کنیم و مالمت بریم و خوش باشیم ............... که در طریقت مـا کافـریست رنجیـدن 

     وقتی که صوفی وارد دنیاي ما یا او یا وحدت شد، باز عالمت دارد: عالوه بر این که از بد مردم نمی رنجد، در 
برابرِ بد مردم محبت می کند. 

     بنابراین کسی  که به دنیاي وحدت رسیده باشد و من و تو را کنار گذاشته باشد، کاري جز خدمت به خلق و 
محبت به خلق ندارد. 

     پس، من معتقدم اگر از شما پرسیدند درویش هستید؟ بگویید ما دوستدارِ درویشیم. بی خود یک عده ي 
 خوش نام را بدنام نکنید. و خودتان هم می دانید که حاال چقدر کار کرده اید!


