حكايتهاي خواندني

نگاه به فرودستان و شکر نعمت
سعدي گويد :هرگز از دور زمان نناليده بودم و روي از گردش آسمان
درهم نکشيده ،مگر وقتي که پايم برهنه مانده بود و استطاعت پاي
پوشي نداشتم .به جامع کوفه درآمدم ،دل تنگ .يکي را ديدم که پاي
نداشت .سپاس نعمت حق به جاي آوردم و بر بي کفشي صبر کردم.
دعاي مادر

از بايزيد بس���طامي ،عارف بزرگ ،پرس���يدند:اين مقام ارزشمند را
چگونه يافتي؟ گفت:شبي مادر از من آب خواست .نگريستم ،آب در
خانه نبود .کوزه برداش���تم و به جوي رفتم که آب بياورم .چون باز
آمدم ،مادر خوابش برده بود .پس با خويش گفتم":اگر بيدارش کنم،
خطاکار خواهم بود ".آنگاه ايستادم تا مگر بيدار شود .هنگام بامداد،
او از خواب برخاس���ت ،سر بر کرد و پرسيد:چرا ايستاده اي؟! قصه را
برايش گفتم .او به نماز ايستاد و پس از به جاي آوردن فريضه ،دست
به دعا برداش���ت و گفت":خدايا! چنان که اين پسر را بزرگ و عزيز
داشتي ،اندر ميان خلق نيز او را عزيز و بزرگ گردان".
تيزهوشي شاگرد ابن سينا

روزي ابن سينا از جلو دکان آهنگري ميگذشت که کودکي را ديد.
خواس���ت .آهنگر گفت:ظرف
آن کودک از آهنگر مقداري آتش مي
بياور تا در آن آتش بريزم .کودک که ظرف همراه نداشت ،خم شد و
مشتي خاک از زمين برداشت و در کف دست خود ريخت .آن گاه به
آهنگر گفت:آتش بر کف دستم بگذار.
ابن س���ينا ،از تيزهوشي او به شگفت آمد و در دل بر استعداد کودک
شادمان ش���د .پس جلو رفت و نامش پرسيد .کودک پاسخ داد:نامم
اي زرتشتي هس���تم .ابن سينا او را به
بهمنيار اس���ت و از خانواده
ش���اگردي گرفت و در تربيتش کوشيد تا اينکه او يکي از حاکمان و
دانشمندان نامدار شد و آيين مقدس اسالم را نيز پذيرفت.
گرانبهاترين چيز
شيخ ابي س���عيد ابي الخير را گفتند :فالن کس بر روي آب ميرود.
اي بر روي آب ميبرود ".شيخ
شيخ گفت":سهل است ،وزغي و صعوه
پرد .شيخ گفت":زغني و مگسي نيز در
را گفتند:فالن کس در هوا مي
هوا بپرد ".او را گفتند:فالن کس در يک لحظه از ش���هري به شهري
برود .شيخ گفت":ش���يطان نيز در يک نفس از مشرق به مغرب
مي
ميش���ود .اين چنين چيزها را بس قيمتي نيست .مرد آن بود که در
ميان خلق بنش���يند و برخيزد و بجنبد و با خلق داد و ستد کند و با
خلق درآميزد و يک لحظه از خدا غافل نباشد".
بندگي من يا آزادي تو؟
روزي خليفه وقت ،کيس���ه پر از س���يم با بندهاي نزد ابوذر غفاري
فرستاد .خليفه به غالم گفت":اگر وي اين از تو بستاند ،آزادي" .غالم
کيسه را به نزد ابوذر آورد و اصرار بسيار کرد ،ولي وي نپذيرفت.
غالم گفت:آن را بپذير که آزادي من در آن اس���ت و ابوذر پاس���خ
داد":بلي ،ولي بندگي من هم در آن است".
دلي خوش درگرو فراغت دل
يحيي بن معاذ روزي با برادري بر دهي بگذشت .برادرش گفت:اينجا
خوش دهي است .يحيي وي را گفت":خوشتر از اين ده ،دل آن کس
است که از اين ده فارغ است".
درگاه هماره گشوده
گفت":خداوندا،
مرد صاحبدلي به درگاه الهي راز و نياز ميکرد و مي
کريما ،آخر دري بر من گشاي!" رابعه عدويه اين سخن بشنيد و مرد
را گفت":اي غافل! اين در کي بسته بود!

ک ّلهاي که پر کاه باشد ظلم ميکند ،نه ک ّله آدميزاد
کرد ،مترس���کي را ديد که در
روزي رهگذري از باغ بزرگي عبور مي
ميانه باغ ايستاده و کالهي بر س���ر نهاده و مانع نشستن پرندگان بر
ثمرات باغ اس���ت .رهگذر گفت:تو در اين بيابان دلتنگ نميشوي؟
مترسک گفت:نه ،چطور؟ ...روزگار برايت تکراري نيست؟ چه چيزي
گويي من هم گاهي
کند؟ ...مترسک گفت:راست مي
تو را خوشحال مي
شوم و
از اينکه ديگران را بترسانم و آزارش���ان بدهم هيجان زده مي
تواني ظلم کني و يا از آزار ديگران
خوشحال .مترسک گفت:نه تو نمي
خوشحال بشوي .رهگذر علت را پرسيد مترسک گفت:کلّه من پر کاه
اس���ت و کلّه تو پر مغز آدمي .برترين مخلوق عالم ،مغز و ظرف ذهن
تواني مثل من باشي .مگر اينکه کلهات پر کاه باشد.
توست .تو نمي

حکایتی از سقراط حکیم

شايد سگ از من شريفتر باشد
روايت شده که در وادي طور به موسي (عليه السالم) (از جانب خداوند)
ندا رسيد که موسي ،برو و پستترين مخلوق مرا بياور .حضرت موسي
(عليه السالم) رفت و سگي را يافت و قالدهاي را بر گردن او بست و با
خود ميآورد در بين راه با خود فکر کرد نکند اين سگ از من شريفتر
باشد؟!
قالده را باز کرد و س���گ را رها کرد .به جانب طور روان شد .ندا رسيد
که:موس���ي به عزت و جاللم سوگند اگر سگ را با خود ميآوردي نور
ساختم.
نبوت را از وجودت خارج مي
بنابراين ،براي رش���د و بالندگي و درهم شکستن دشمن درون و فرو
ريخت���ن غرور و خود بزرگ بيني نبايد ديگران را از خود پس���تتر و
تر تلقي کرد .روايت مذکور هشداري است به ما که مبادا به مقام
پايين
و مدرک و ث���روت و زيبايي خود بنازيم و بباليم .و در برابر آنان که به
ظاهر از ما پايين ترند ،فخر فروشي کنيم .فراموش نکنيم که تواضع از
مهمترين پيش نيازهاي خودسازي و تذهيب نفس است.
سفال ماندني ،بهتر از کالمي نماندني
هاشم خار کن (که از علماي بزرگ
نقل شده نادرشاه افش���ار ،به سيد
نجف بود) گفت:من تعجب ميکنم که چرا اين همه ثروت و شوکت و
ش���هرت و لذت را واگذاشته و به عبادت و نيايش و خارکني و رياضت
اي و به رياضت روي
پرداخته اي؟ به راستي چرا از لذت روي برگرفته
کنم که چگونه
هاشم خار کن گفت:من هم تعجب مي
اي؟ سيد
آورده
و چ���را تو از آن همه لذتهاي عالي و ماندگار اخروي بريده و به لذتهاي
اي به راستي اگر دنيا طالي فاني باشد که
فاني دنيوي مش���غول شده
نيست و اگر آخرت سفال باقي باش���د (بلکه طالي باقي است) بهتر
نيست س���فال باقي را به طالي فاني ترجيح دهي؟ در حاليکه آخرت
طالي باقي و دنيا سفال فاني است.
چه خوب وصيتي بوده اين وصيت
دانش���مندي وصيت کرده که بر روي س���نگ قبرش اين جمالت را
بنويسند:کودک که بودم ميخواستم دنيا را تغيير بدهم ،وقتي بزرگتر
شدم ،ديدم دنيا خيلي بزرگ است ،بهتر است کشورم را تغيير بدهم:در
ميانسالي تصميم گرفتم شهرم را تغيير بدهم .آن را هم بزرگ يافتم در
سالخوردگي تصميم گرفتم خانواده ام را تغيير بدهم .اينک در آستانه
افتادم آنگاه
مرگ فهميدم که بايد از روز اول ب���ه فکر تغيير خود مي
توانستم ديگران و بلکه دنيا را تغيير دهم...
شايد مي
نقش ما ،در دين گريزي ديگران
نقل شده است که شيخ محمد بافقي يزدي ،مدتي بسيار ميگريست.
شاگردانش پرسيدند:استاد مدتي اس���ت زياد متأثر و گريانيد ،چرا؟
گفت:گريه ام براي اين اس���ت که چرا اين همه در دنيا غيرمسلمان و
بي دين درست کرده ايم؟! پرسيدند:چه ربطي دارد؟ شما چه نقشي در
بي ديني ديگران داشته ايد؟ گفت:عملکرد ناشايست و رفتار ناصحيح
و گفتار نامطلوب ما باعث ش���ده اين همه غير مسلمان به اسالم روي
نياورده و در راه نادرس���ت خود گام بردارند ،اگر ما شيعيان حضرت
هاي ديني خود عمل ميکرديم؛
علي عليه الس�ل�ام به راستي به آموزه
يک غيرمس���لمان در دنيا باقي نميماند .همه مسلمان ميشدند .چرا
که انسانها بر اساس فطرت خود ،عشق ،محبت ،صحبت ،عدالت ،ظلم
ستيزي ،صداقت و معنويت که در اسالم وجود دارد را ميستايند .اگر
شدند.
ما به اسالم عمل ميکرديم همه مسلمان مي


روزی سقراط حکیم مردی را دید
که خیلی ناراحت و بود.
علت ناراحتی اش را پرسید .شخص
پاسخ داد :
در راه که می آمدم یکی از آشنایان
را دیدم .سالم کردم جواب نداد و با
بی اعتنایی و خودخواهی گذشت و
رفت و من از این طرز رفتار او خیلی
رنجیدم.
سقراط گفت  :چرا رنجیدی ؟
مرد با تعجب گف��ت :خوب معلوم
اس��ت که چنین رفتاری ناراحت
کننده است.
سقراط پرسید  :اگر در راه کسی را
می دیدی که ب��ه زمین افتاده و از
درد به خود می پیچد ،آیا از دست
او دلخور و رنجیده می شدی ؟
مرد گفت  :مس��لم است که هرگز
دلخور نمی شدم .آدم از بیمار بودن
کسی دلخور نمی شود.
سقراط پرس��ید :به جای دلخوری
چه احساس��ی می یافتی و چه می
کردی؟
مرد جواب داد  :احساس دلسوزی
و شفقت و سعی می کردم طبیب یا
دارویی به او برسانم.
س��قراط گفت  :همه این کارها را
ب��ه خاطر آن می ک��ردی که او را
آیا کسی که
بیمار می دانس��تی،
رفتارش نا درس��ت است ،روانش
بیمار نیس��ت ؟ بیم��اری فکری و
روان ،نامش "غفلت" است .باید به
جای دلخوری و رنجش نس��بت به
کسی که بدی می کند و غافل است
دل سوزاند و کمک کرد.
پس از دست هیچکس دلخور مشو
و کینه به دل مگی��ر .بدان که هر
وقت کس��ی بدی می کند در آن
لحظه بیمار است.
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