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متن فرمایشات حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ارواحنالهالفداء
بسماهلل الرحمن الرحیم
بقول حافظ؛
من آن نیم که ز عشق رُخت کناره کنم

به زیر تیغ اگر خویش را نظاره کنم

این شعر قاعدتاً حال بعضی افراد میشود ،یعنی بعضی افرادی که واقعاً "ز عشق رخت کناره نمیکنند ،به زیر تیغ
اگر خویش را نظاره کنند" .به زیر تیغ یعنی در همین جهان که هستیم ،تیغی ،دشمنی بیاید و من هم ببینم که
این تیغ دشمن است ،یعنی این دنیا را ،اینرا نگه نمیدارم به قیمت اینکه یک دنیای بهتری را از دست بدهم.
البته اگر در آن چیز معمولی اگر دو شیئ ،دو چیز پرارزش ،مثالً این دنیا و آن دنیا [را] جلوی کسی بگذارند [که]
یکی را انتخاب کند ،میگوید ولی "من آن نیم که ز عشق رُخت کناره کنم" ،بنابراین من آن رشتهای را انتخاب
میکنم که با عشق رُخت باشد ،ولو اینکه عشق رُخت تیغ داشته باشد .البته این در فرضِ این است که همۀ این
کارها که میکنیم به اختیار ماست ،که بگوییم من آن نیم ،خب مگر که هستیم؟ من آن نیم؟ که هستی که
بگویی من آن نیم .ولی معذلک با فرض اینکه آن آزادی نسبی که در این دنیا به ما دادند ،آن را محکمتر کنند
و کامالً در اختیار ما باشد ،من آن نیم که ز عشق رُخت کناره کنم ،با این وجود از عشق رخت کناره نمیکنم .این
نشاندهندۀ وابستگی خاص و مطلقی است به دنیای دیگر ،یعنی نه این دنیا که من در آن هستم و زندگی میکنم.
ولی در این دنیا ،ظاهرترین چیزهایی که انتخاب کردم ،عشق الهی است ،ولی این عشق الهی ...به هیچوجه ما را
از عشقِ رخ خداوند ...نمونههایش در تاریخ فراوان است ،که از مهمترین نمونههای آن زیاد ابن ابیه است .زیاد
بن ابیه هم چون مشهور بود که معلوم نیست پدرش که است ،این است که شیعیان هم او را زیاد بن ابیه میگفتند،
فرزند پدرش ،چون در عرب رسم است که تا اسم کسی را میبرند ،پدرش را هم ذکر میکنند .در مورد او میگفتند
زیاد بن ابیه ،پسر پدرش است ...برای اینکه واقعاً هم ...نبود .اما در این فاصله در یک دوران کوتاهی مثالً فرض
کنید صد سال عمرش بود ،در این مدت ،بزرگی ،ظاهراً و قدرت به او میچسبید ،مقتدر بود و همۀ چیزها را داشت،
ولی اگر در صد سال اینجوری بود ،در صدهزار سال که بعد از آن خواهد شد و میشود ،اینجور نبود .بنابراین آن
کسی که آن صد سال را مقایسه میکند با این صدهزار سال ،کدام را انتخاب میکند؟ بطور عاقالنه آن را انتخاب
میکند که طوالنیتر است .ولی این برای کسی است که هردو دنیا را ببیند ،هردو ...را ببیند .میگویند شما فرض
کنید یک شهر زیبایی از فالنجا بهتر میخواهید یا یک شهری در فالنجا ،یک کسی که هردو شهر را ندیده،
نمیتواند انتخاب کند ،بلد نیست .آن کسی هم که دو تا دنیا را ندیده ،نمیداند کدام یک از آنها بهتر است .برای
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آن [کسی] که دنیا را ندیده ،آنی را بهتر است که دیده ،در عالم خیال خودش میگوید من که ندیدم جایی غیراز
این ،این را که دیدم همین بهتر است ،ولی باید فکر کند کسانی هستند از تو فهمیدهتر ،دانشمندتر ،مورد عالقه
و آنها گفتهاند که ...آنها دیدهاند آنجایی را که ما ندیدیم و به آنها گفتهاند آنجا را انتخاب کن ،اینجا را رها کن.
این یک بازی فکری است که فکر آدم با این چیزهای مختلف عادت کند .خب بعد از اینکه عادت کرد ،دیگر
تمام چیزهایی را که بخواهد ببیند و بخواهد بداند که در آن جاها چه خبر است ،آن چیز که از قول این شخص
گفت ...یک کسی که ما حاال معتقد شدیم که خیلی چیزها را میبیند که ما نمیبینیم ،یا ...را فکر کنیم ،خیلی
جاها را دیده و خیلی حرفها را شنیده و باور کرده ،ولی ما ندیدیم و نه با عقل قاصر خودمان ...در اینجا آن کسی
که کامالً عاقل باشد ،باید این احتمال را بدهد که اینجایی که من دیدم ،قبل از من هم پدرم دیده ،قبل از او هم
پدر او دیده ،همینطور تا به من رسیده ،ولی در بین این همه اشخاصی که دیدهاند تا رسیده به من ،هیچکس
نگفته است که این جایی که االن ما هستیم بهتر از آن جایی است آنوقت ...بنابراین خود ما باید فکر کنیم،
ببینیم در این دنیا که هیچ زحمتی بدون اجر نیست و هیچ چیزی هم بدون زحمت نمیشود ،ما چجور در دنیا
زندگی کنیم که همهاش زجر است و ...این است که از همان اول به سراغ کسی میرویم که اینها را یا شنیده یا
اینکه آنقدر محکم دیده اینها را که یقین دارد که ...به اینطریق اگر یک انسان بخواهد انتخاب راه و انتخاب
روش کند ،آن راهی را انتخاب میکند که االن ندارد .نه اینکه همه کارهایش را رها کند ،نه ،نگاه میکند در
جایی که کار خدا هم هست ،کارهایی را انتخاب میکند ،که کار خدا [هم هست] .این کار را که کرد؟ مرحله دوم
میرسد ،به این معنی که ما که در این دنیاییم ،چجوری زندگی کنیم؟ در این دنیا که هستیم ،خب همۀ چیزهایی
که مربوط به این دنیاست و مربوط به ما بشرهاست ،میبینیم... .خیلی چیزها ممکن است که باشد که انسانها
را عوض کند ...فرض کنید همین ،آن بیگانهای را که قشون [یزید] انتخاب کردند که بیاید قضاوت کند و آمد،
وارد شد ،وقتی سر شهید را دید ،بدون [حرف] دیگری ،فهمید که راه اینجاست و آن انتخابی که من باید بکنم،
همین است .این است که دیگر نترسید از سایرین و کارش را کرد .همیشه هم در زندگی ما در همین حالت است،
حتی در ادارات ،اداره میرویم ،یا کاری میخواهیم انتخاب کنیم ،اینها را باید یک فکری کنیم ،این فکر میآید
در ذهن ما که آیا این کار را بکنم یا نه؟ و این خوب است یا نه؟ این فکر میآید و ما باید این فکر را منطبق با
قدرت فکری خودمان حل کنیم .در همۀ این افکار ،آن افکاری که مربوط به این دنیاست ،محکمتر است ،برای
اینکه میبینیم .وقتی میآیند شهادت میدهند ،میگویند اگر این کار را بکنی ،فالن و فالن به تو داده میشود،
خب ،و اگر نکنی ،اینها را نمیبینی و نظایر اینها را در وقت دیگری میبینی .این اگر فکر کند ،ظاهراً بشریتش
اقتضا میکند ،آنچه بشر گفته است انتخاب کند ،راهی را میرود که همۀ هم فکرهایش ،یعنی همۀ انسانها
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میروند .ولی اگر دقت کند ،آن کسی که دقت میکند ،به این منطق ،این اطالع که برویم جلو ،یک حالت بزرگی
و بزرگواری در خودمان میبینیم ،یعنی احساس میکنیم که ما شخصیت بزرگی هستیم که اینجور چیزها نمیتواند
ما را از شخصیتمان جدا کند ،آنوقت انتخابمان صحیح است .همۀ اینهایی که در یک دوراهی واقع میشوند ،که
یک راهش ،راه خداست و یک راهش راه بندگان ناخدا ،فکر میکنند که کدام راه را انتخاب کنند؟ اگر اندکی به
هراندازه قدرت داشته باشیم ،میتوانیم آزادانه فکر کنیم ،آن هم به این دنیا بستگی ندارد .اگر در انتخاب ...که
آنچه در این دنیا هست ،عجز است و زحمت و زجر و اینها ،معذلک ،آمدیم ...برای اینکه ،اینقدر فهمید که از این
راه ،آخرش خیر است و آخر را در نظر گرفت ،خود همین برای انسانها عاقبتبینی ،یک خصلتی است ،همین
حال که انسان بخواهد ،اگر خواست آخرتبینی را در نظر بگیرد چه میکند ،همین کار را هم غالباً مردم در این
دنیا عمل میکنند ،یعنی فکر میکند که به این حرفی که االن میزنند و این دستور که االن میدهند اگر رفتار
کند ،در عوضش میتواند خیلی از خوبیها و خیلی از محاسن را ...در اینصورت ناچار با فکر خودش این را انتخاب
میکند ،که ظاهراً ...و حال اینکه اشتباه نیست .باید در میان راهها ،راهی را که مفیدتر است انتخاب کند ،چه
زحمتش کم باشد یا زیاد ،فرقی نمیکند .خود همین دنیا را فکر کنید ،اگر به نسبت حساب کنید ،میزان زجری
که در این دنیا میکشید و ناراحتی که میبینید ،خیلی بیش از ناراحتیهای دیگر است ،ولی بههرجهت ،موقتی
است و یک دورانی است که باید تحمل کنید .حاال بعد از اینکه انتخاب کرد ،با در انتخاب خودش پابرجا باشد .ما
در آیهای که ،از این پابرجایی آنقدر مهم است که در آیاتی از قرآن [ذکر] شده است «رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَیْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ
أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْکَافِرِینَ» (سوره بقره  -آیه  )۲۵۰یعنی وقتی به راهی میرویم ،راهی را انتخاب کردیم،
اول انتخاب باید با همان حسابی باشد که گفتیم ،بعد که انتخاب شد ،دیگر دعایش این باشد؛ "ثَبِّتْ أَقْدَامَنَا" قدم
ما را محکم بدار ،در همین راهی که میرویم ،اگر راه ،مثل راه پر آب و گلآلود بود ،ما را در همین راه محکم
نگهدار .نتواند مثالً یک حیوان کوچکی ،یک قورباغهای ،در این آب ما را منحرف کند .البته این تقاضا را تقریباً
میشود گفت همه کردهاند ،منتها آن کسی که انتخاب راهش غلط بوده[ ،اگر] خدا نگهش دارد در آن راه ،به
ضررش است .این است که خداوند ایمان را اول قرار داده ،و ثبات قدم را بعد ،یعنی مرحله دوم...
انشاءاهلل ما همۀ این مراحل را ببینیم و از این مراحل خداوند ما را با سالمتی رد کند.
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