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متقی�ن ی�ا پرهی�زگاران برترین 
درجه ایمان را ن�زد خداوند دارند. 
آنها اهل پرهیز هس�تند یعنی اگر 
نمازی مي خوانند برای این است که 
خالی شوند نه این که پر شوند. اگر 
روزه ای مي گیرند برای این است که 
خالی شوند نه این که پر شوند اما ما 
اگر نماز مي خوانیم مي خواهیم پر 
شویم، اگر روزه ای به جا مي آوریم به 
خاطر این است که پر شویم و همین 
کیفیت م�ا را خالی از ن�ور مي کند

   محمد مهر
ما وقتي به مناسبت روزه داري، خوردن و نوشیدن را براي مدتي کنار 
مي گذاریم به دو نكته مهم مس�تتر در روزه مي توانیم توجه نش�ان 
دهیم: اول اینكه متوجه باش�یم پس من تن نیستم. شاید این جمله 
براي بسیاري از ما وضوح الزم را نداشته باشد. اگر من تن بودم و فقط 
تن بودم نمي توانستم دست از خوردن بكشم یعني این وسط ایمان، 
باور و اعتقاد یا اراده اي در میان اس�ت که به تن من حكم مي راند که 
باید گرس�نگي را بر خود هموار کند و این خ�ود مقدمه تجربه نوعي 
مرگ -موتوا قبل ان تموتوا- و جدا شدن از تن است. ما در روزه داري 
نوعي مرگ و جدا ش�دن از تن را تجربه مي کنی�م، همچنان که یك 
ُمرده نه مي آش�امد و نه مي خورد ما هم نه مي خوریم و نه مي آشامیم 
و همچنان که یك ُمرده از بدن خود جدا مي ش�ود ما هم این حس را 
داریم که اکنون از تن و نیاز او جدا شده ایم و لو اینكه این جدا شدن 
موقتي باشد. پس روزه این امر را مي تواند بر من جا بیندازد که من تن 

نیستم و این نكته کوچك و خردي نیست چون بسیاري از ما نه تنها 
از تن خود جدا نیستیم بلكه خود را تن مي یابیم. 

فرض کنید تن شما اسب شماست -این مثال را موالنا در فیه ما فیه و 
مثنوي آورده است- و شما سوارکار این اسب هستید. حاال کسي به 
نام مرگ آمده است و از شما درخواست مي کند که از روي این اسب 
پیاده شوید. اگر شما خود را تن یا همان مرکب ندانید به راحتي از روي 
اسب یا همان از روي تن پیاده مي شوید، اما اگر من به عنوان سوارکار 
چنان با اسب خود یكي شده ام که اساس�ًا تفاوتي میان خود و اسب 
قائل نیستم یعني مرزي میان تن و من قائل نیستم در آن صورت پیاده 
شدن از روي اسب یا تن را به مثابه پیاده شدن از من تلقي خواهم کرد 
و به خاطر همین است که پیاده شدن از روي تن در حادثه مرگ براي 
ما چنین دش�وار مي نماید چون مرزي میان خود و تن قائل نیستیم 
و نه تنها این مرز از میان رفته اس�ت که برخي از م�ا چنان در خور و 
برخورداري هاي معمول غرق ش�ده ایم که اساسًا موجودیتي جز تن 

براي خود قائل نیستیم. 
پس یكي از کارکردهاي روزه این اس�ت که به من نشان مي دهد من 
مي توانم با باور، تصمیم و اراده از تن جدا شوم. مثاًل در وسط روزه داري 
تن شروع مي کند به ناله و زاري و من مي توانم صداي ناله و زاري تن 
را بش�نوم، صداي بي حوصلگي و آه و فغان او را بشنوم. اگر من فقط 
تن بودم مي توانستم این دو نقش را عهده دار شوم؟ این جا چه کسي 
صداي چه کسي را مي ش�نود؟ این همان مرز جدا شدن از تن است. 
چه کسي از گرسنگي جدا مي ش�ود و به گرسنگي نگاه مي کند؟  اگر 
من فقط تن بودم فقط مي توانستم گرسنه باشم اما من در روزه اي که 
مي گیرم متوجه این نكته دقیق مي شوم که در عین حال که گرسنه ام 
مي توانم به گرس�نگي خود نگاه کنم و بنا به ش�رایطي پاسخ به این 
گرسنگي را به تعویق بیندازم و این جدا شدن از تن است یعني من به 
تن مي گویم حواست باشد تو آنجا نشسته اي و من این جا هستم، تو 

گرسنگي مي کشي و من گرسنگي تو را مي بینم. 

    روزه قلب و پرهیز از خوراك خیال 
اما روزه داري مي تواند نكته فوق العاده مهم ديگري را هم به 
من نشان دهد كه در سخنان اولياي ما هم آمده است آن 
جا كه روزه داري را واجد درجات مختلف مي دانند و آن را 
از روزه شكم تا روزه قلب درجه بندي مي كنند. اوليا سپهر 
وس��يع تري از آفاق و انفس را مي ديده اند چون به حكم 
آيه شريفه »َسُنِريِهْم آيَاتَِنا فِي اْلَفاِق َوفِي أَنُْفِسِهْم َحَتّى 
« خداوند چشم آنها را به نشانه هايي  يََتَبَيَّن لَُهْم أَنَُّه الَْحُقّ
آش��كار در آفاق و درون باز كرده بود و آنها به حكم اينكه 
ديد وس��يع تري به عالم داش��تند متوجه مي شدند كه 
في المثل خوردني ها و نوشيدني ها صرفاً همين خوردني ها 
و نوشيدني هاي ظاهري و معمول نيستند پس انساني كه 
مي خواهد روزه قلب بگيرد راهي ندارد جز اينكه متوجه 
باشد در طول روز چه خوراك هايي از جنس معنا، فكر و 

خياالت بر بطن او مي نشيند. 
   فرق ما و جنین در خون خوري ها چیست؟

جنيني را تصور كنيد كه باز داش��تنش از خون خوردن 
را درك نمي كند و مي گويد مرا ره��ا كنيد و با من كاري 
نداشته باشيد من مي خواهم در شكم مادرم خون بخورم. 
البته چون اين جنين مزه شير را نچش��يده و نمي تواند 
بفهمد كه به جز خون غذاي ديگري هم در اين عالم براي 
او تدارك ديده اند اصاًل نمي داند ك��ه خون مي خورد، او 
اينگونه تصور مي كند كه يك غذاي خوش��مزه بي مانند 
را نوش جان مي كند، بنابراين وقتي به او پيشنهاد كنيم 
لطفاً يك مدتي از خون خوري دس��ت ب��ردار -همچنان 
كه اگر امروز كس��ي به ما بگويد »خون خوري گر طلب 
روزي ننهاده كني« و از ما بخواهد چند ماه خون جگر به 
خودمان ندهيم و تا اين حد نگران نباشيم و خيال انديشي 
نكنيم باز هم امتن��اع خواهيم كرد و ب��ه خيال بافي ها و 
خون خوري هايمان ادامه خواهي��م داد- جنين مربوطه 
قبول نخواهد كرد چرا؟ چون افق كوتاهي دارد و متناسب 
با آن اف��ق كوتاه، تنگناي رحم م��ادر را جوالنگاه بزرگي 
براي خود مي يابد و نمي تواند خون خوري را متوقف كند. 
ببينيد موالنا به چه زيبايي در اين باره موشكافي مي كند: 
»گر ببندد راه آن پستان برو / برگشايد راه صد بستان برو 
/ زانك پستان شد حجاب آن ضعيف / از هزاران نعمت و 
خوان و رغيف / پس حيات ماس��ت موقوف فطام / اندك 
اندك جهد كن تم الكالم / چون جنين بد آدمي بد خون 
غذا / از نجس پاكي برد مؤمن كذا / از فطام خون غذااش 
شير ش��د / وز فطام ش��ير لقمه گير ش��د / وز فطام لقمه 

لقماني شود / طالب اشكار پنهاني شود.«
    پس حیات ماست موقوف فطام

موالنا حرف بزرگي در اين باره مي زند و مي گويد: »پس 
حيات ماس��ت موقوف فطام«؛ يعني زندگ��ي ما در گرو 
بازداشتن هاس��ت و تو اگر مي خواهي به رش��د برس��ي 
مدام بايد غذاي��ت را عوض كني، همچن��ان كه وقتي به 
زندگي يك جنين ن��گاه مي كنيم مي بينيم كه مس��ير 
رش��د او به گونه اي هموار ش��ده كه در آن چ��اره اي جز 
بازداش��تن ها نيس��ت. جنين در آغاز خون مي خورد اما 
بعد او از خون خوري بازداش��ته مي شود و به شيرخوري 
مي رسد، بعد باز از ش��يرخوري بازداش��ته مي شود و به 
غذاخوري مي افتد و حاال آن طف��ل در زندگي خود يك 
مأموريت بيش��تر ندارد اين كه: »وز فط��ام لقمه لقماني 

شود«؛ يعني غذاي خود را از زمين به ملكوت بازگيرد و به 
حكمت و رهايي برسد. 

در ادامه مي گويد: گر جنين را كس بگفتي در رحم / هست 
بيرون عالمي بس منتظم / يك زميني خرمي با عرض و 
طول / اندرو صد نعمت و چندين اكول / كوه ها و بحرها و 
دشت ها / بوستان ها، باغ ها و كشت ها / آسماني بس بلند 
و پر ضيا / آفتاب و ماهتاب و صد سها / از جنوب و از شمال 
و از دبور / باغ ها دارد عروس��ي ها و س��ور / در صفت نايد 
عجايب هاي آن / تو درين ظلمت چه اي در امتحان / خون 
خوري در چارميخ تنگنا / در ميان حبس و انجاس و عنا / او 
به حكم حال خود منكر بدي / زين رسالت معرض و كافر 
شدي / كين محالست و فريبست و غرور / زانك تصويري 
ندارد وهم كور / جنس چيزي چون نديد ادراك او / نشنود 

ادراك منكرناك او. 
    گش�ایش حقیقي آنجاس�ت که خون خوري را 

کنار بگذاري
مي گويد تو اگر مي خواهي چاره اي به حال خود بينديشي 
چاره اي به حال اي��ن ادراك منكرناك خود كن كه مقيم 
چاه ش��ده اي و جز آنچه مي بيني انكار مي كني و آيا اين 
خطاب به ما نيس��ت كه من عميق��اً درك كنم چرا مثل 
جنيني كه دوس��ت ن��دارد از بند ناف خود جدا ش��ود و 
آن تنگناي رحم را ترك كند س��فت و سخت به خياالت 
و اوهام خ��ود چس��بيده ام، از ديواره تعلق��ات آويزانم و 

نمي خواهم آنها را ترك كنم، بنابراين صبح تا ش��ب آن 
خياالت و اوهام اس��ت كه خون دل به م��ن مي خوراند و 
مرا مي ترس��اند. آيا در طول اين روزها و ش��ب ها يك بار 
من نبايد با خود مرور كنم كه مِن مثاًل بالغ با يك جنين 
نارس چه فاصله اي دارم؟ اگر او به رحم مادر چس��بيده 
من هم سفت و س��خت به تعلقات، وابستگي ها، فكرها، 
خياالت، تعبيرها، اوهام و دلبس��تگي هايم چسبيده ام و 
فكر مي كنم اگر از اين خياالت، فكرها و دلبستگي ها جدا 
شوم مي ميرم، آيا اين همان فكري نيست كه در جنين نيز 
متبلور مي شود و او فكر مي كند اگر از تنگناي رحم مادر 
جدا شود مي ميرد و از بين مي رود، در حالي كه ما به اين 
فكر جنين مي خنديم و مي گوييم اشتباه مي كني جنين 
نارس! تو نه تنه��ا نمي ميري كه به دني��ا مي آيي، متولد 
مي شوي و حياتي سرزنده تر به پيشواز تو مي آيد. بگذاريد 
ببينيم اگر جنين با جدا ش��دن از رحم مادر ُمرد پس ما 
هم با جدا ش��دن از خياالت، افكار و دلبس��تگي هايمان 
خواهيم ُمرد. آي��ا فرقي ميان ما و جنين وج��ود دارد. او 
هم به جاي شير و لقمه هاي پاك، خون مي خورد ما هم 
به جاي اينكه از مائده جان يعني توكل بخوريم از ش��ير 
شيطان -خياالت و پندارها- مي خوريم، نفس كافركيش 
هر لحظه به ما خون دل مي خوراند، اما ما چش��ممان باز 
نيست و آنها را به چشم نقشه كشيدن و تدبير كردن براي 

زندگي مي بينيم. 
    اگر خنكاي ش�ب نبود عالَم مي س�وخت، روزه 

خنكاي شب است
اما روزه داري را مي توان از يك زاويه به شب تشبيه كرد. 
اين تعبير موالنا درباره شب را بشنويد: گر نبودي شب همه 
خلقان ز آز / خويشتن را سوختندي ز اهتزاز / از هوس وز 
حرص سود اندوختن / هر كسي دادي بدن را سوختن / 
شب پديد آيد چو گنج رحمتي / تا رهند ازحرص خود يك 
ساعتي / چونك قبضي آيدت  اي راهرو / آن صالح تست 
آتش دل مشو / زآنك در خرجي در آن بسط و گشاد / خرج 
را دخلي ببايد زاعتداد / گر هماره فصل تابس��تان بدي / 
سوزش خورشيد در بستان شدي / منبتش را سوختي از 
بيخ و بن / كه دگر تازه نگشتي آن كهن / گر ترش رويست 

آن دي مشفق است / صيف خندانس��ت اما محرقست / 
چونك قبض آيد تو در وي بس��ط بين / تازه باش و چين 
ميفكن در جبين / كودكان خن��دان و دانايان ترش / غم 
جگر را باشد و شادي ز شش / چشم كودك همچو خر در 

آُخرست / چشم عاقل در حساب آِخرست. 
همچن��ان كه ش��ب بي��ن آدم ه��ا، ح��رص ورزيدن ها، 
پيگيري ها، كسب و كارها، اعداد جمع كردن ها، تقسيم 
و ضرب ه��ا و دويدن ه��ا و دويدن ه��ا و دويدن ها فاصله 
مي اندازد -و شگفت اس��ت كه آدمي حتي در خواب هم 
ضرب و تقس��يم مي كند و حرص ها را به رؤياهايش هم 
مي آورد- درحقيقت روزه هم بين آدم ها و آنچه به دنبالش 
مي دوند فاصله مي اندازد. اگر كسي روزه خود را به روزه 
قلب نزديك كند آن وقت متوجه مي شود بين آنچه تصور 
مي كرده اوست و آنچه اكنون به آن رسيده بسيار فاصله 
افتاده است چون اكنون چشم ديگري در او گشوده شده 
است. اگر پيشتر صرفاً به سفره، چشم مي دوخته حاال به 
صاحبخانه ن��گاه مي كند. يك نگاه تماش��اگرانه به جاي 
نگاه مرعوب و متمني در او جا باز كرده اس��ت كه »تنگ 
چشمان نظر به ميوه كنند / ما تماشاكنان بستانيم« اگر 
پيشتر فكر مي كرده همين تن، همين خياالت و پندارها 
و فكرهاي بيهوده است، حاال مي بيند از تن فاصله گرفته 
اس��ت، نه اينكه تن را انكار كند نه! همچنان سوار بر تن 
است اما در مقام سواركار؛ سواركاري كه مي داند فقط تن 
يا همان اسب نيس��ت و اينكه اكنون با توجه بيشتري به 

آنچه در درونش مي گذرد نگاه مي كند. 
   رزق معنوي نداریم چون حلق جان ما را گروگان 

گرفته اند
اين مطلب را با اين سخنان شگفت كه جا دارد بارها و بارها 
به آنها برگرديم و مرور كنيم و مصاديق آن را در وجود خود 
بيابيم تمام مي كنم: آكل و ماكول را حلقست و ناي / غالب 
و مغلوب را عقلست و رأي / حلق بخشيد او عصاي عدل 
را / خورد آن چندان عصا و حبل را / واندرو افزون نشد زان 
جمله اكل / زانك حيواني نبودش اكل و شكل / مر يقين 
را چون عصا هم حلق داد / تا بخورد او هر خيالي را كه زاد 
/ پس معاني را چو اعيان حلق هاست / رازق حلق معاني 
هم خداست / پس ز مه تا ماهي هيچ از خلق نيست / كه 
به جذب مايه او را حلق نيست / حلق جان از فكر تن خالي 

شود / آنگهان روزيش اجاللي شود. 
موالنا مي گويد همچنان كه تن تو حلق دارد و به واسطه 
آن حلق اس��تعداد خوردن در تو پيدا مي ش��ود جان تو 
نيز حلقي دارد و رازق حلق معاني هم خدواند اس��ت اما 
حلق جان تو اينك در گ��رو فكر و خيال هاس��ت. فكر و 
خيال هاي انبوه چونان خوراك هاي مسموم حلق جان تو 
را گروگان گرفته اند و اجازه نمي دهند كه رزق معنوي به 
تو برسد و تو نيز راه لقماني را در پيش بگيري و روزه داري 
قلب همان است كه انس��ان روزه دار حلق جان خود را از 
فكر تن خالي كند و هر آن متوجه باش��د كه در درون او 
چه مي گذرد و اس��ير چه قضاوت ه��ا، پندارها و ماضي و 
مستقبل سازي هايي شده است، در اين صورت است كه 
از وهم زمان مي گذرد و به حضور مي رسد، به اين ترتيب 
حلق جان او با اين روزه داري و با اين امس��اك از پندار و 
خيال و از شير ش��يطان باز گرفته مي ش��ود و در اختيار 

حضرت رحمان قرار مي گيرد.
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چگونه تو را پر کنند وقتی کوزه ات را از منیت خالی نمي کنی؟

 گناه از چشمه نیست
 اگر تو همچنان تشنه ای

سبك معنویت

دریچه هاي تازه اي که »روزه داري قلب« مي تواند به روي ما باز کند

ازحرص لقمه خواري تا حكمت لقماني

یكي از کارکردهاي روزه این اس�ت که به 
من نش�ان مي دهد م�ن مي توانم ب�ا باور، 
تصمی�م و اراده از تن جدا ش�وم. مثالً در 
وسط روزه داري تن شروع مي کند به ناله و 
زاري و من مي توانم صداي ناله و زاري تن را 
بشنوم، صداي بي حوصلگي و آه و فغان او 
را بشنوم. اگر من فقط تن بودم مي توانستم 
ای�ن دو نقش را عه�ده دار ش�وم؟ این جا 
چه کسي صداي چه کس�ي را مي شنود؟ 
ای�ن همان م�رز جدا ش�دن از تن اس�ت

سبك روزه داري

بسیاری از ما دنبال معنویت در زندگی مان 
مي گردیم اما چرا این جس�ت وجو راه به 
جایی نمي برد. واقعًا این پرس�ش جدی 
را نباید از خودمان طرح کنیم که بسیار 
خب! من نماز مي خوانم، روزه مي گیرم و 
دعاها را هم به جا بیاورم اما چرا فی المثل 
نشاط قلبی در من نیست یا کم است. من 
نماز مي خوانم و روزه مي گیرم اما ُخلق و 
خوی من همچنان یك ُخلق و خوی گرفته 
و بسته است و با کمترین پیشامدی سریع 
به هم مي ریزم، با کمترین تكانه ای خودم 
را مي ب�ازم. مگر ن�ه این اس�ت که قرآن 
الِة،  ْب�ِر َو الَصّ مي فرماید: اْس�َتِعیُنوا بِالَصّ
حاال من مي خواهم در حوادث روزگار، در 
تنگناها و بالها به این ریسمان چنگ بزنم. 
مي خواهم به این نماز و روزه هایم چنگ 
بزنم تا مرا نگه دارد، تا من این گونه درون 
آشفته و س�رگردانی نداش�ته باشم، اما 

مي بینم ریسمانی به چنگ من نمي آید.
         

   نمازهای�ی ک�ه در خ�واب و خی�ال 
مي خوانیم

اغلب م��ا گاهى اين حس و ح��ال را داريم كه 
اعمال ما فاقد روح و گيرايى الزم اس��ت. آدم 
خ��ودش در س��ويدا و اعمال قلب��ش متوجه 
مي شود كه فى المثل اين نمازی كه مي خواند 
نماز كس��الت اس��ت. قرآن از گون��ه ای نماز 
خواندن بى روح و بى مايه سخن مي گويد: »َو 
اَلِة َقاُموا ُكَس��الَى / و وقتى به  إَِذا َقاُموا إِلَى الَصّ
نماز مي ايستند اين ايستادن حالت و كيفيت 
كسالت بار را دارد« يا مثاًل وقتى روزه مي گيرند 
گاردی در براب��ر آن احس��اس مي كنند و اگر 
آشكارا هم غر و لند نكنند در درون خود غر و 

لند مي كنند كه آخر اين چه عملى است كه ما 
به جا مي آوريم؟

اما واقعاً من كه دس��ت كم به ش��كل ظاهری 
اعمال و مناس��كى را به جا مي آورم حق دارم 
اين س��ؤال را مطرح كنم كه بسيار خب! من 
از اين داروخان��ه معنوی اين دو قل��م دارو را 
گرفته ام يعنى راه رفته ام و زحمت كشيده ام و 
بار رنج را بر خود حمل كرده ام و رفته ام دو قلم 
داروی بزرگ به نام نم��از و روزه تهيه كرده ام 
و انتظ��ار دارم اين ها حال مرا خ��وب كنند، 
اما چ��را اين داروها حال م��را خوب نكردند؟ 
اين وعده الهى است كه اس��تعينوا بالصبر و 
الصاله خداوند مي گويد از نماز و روزه كمك 
بگيري��د. مثل اي��ن مي ماند ك��ه مي گويد از 
اين طناب كمك بگيري��د و از  آن چاه تاريك 
بيرون بياييد، خب اگر در آن طناب استعداد 
اين نبود كه وزن م��را تحمل كند و مرا از اين 
چاه بيرون بكش��د خداوند چني��ن وعده ای 
را طرح نمي كرد. حال م��ن مي گويم اما من 
هنوز ته چاه مانده ام يعنى رفتم به اين طناب 
چنگ زدم اما طناب مرا ياری نكرد. آيا چنين 
چيزی امكان دارد؟ ديده ايد آدم بعضى وقت ها 
در حالت خ��واب نماز مي خوان��د؟ به خاطر 
خس��تگى يا س��نگينى يا هر عارضه ای حال 
ترك بستر را نداری، ش��يطان يك كار ساده 
را پيش پايت قرار مي دهد. در خواب مي بينى 
داری با چ��ه كيفيتى وضو مي گي��ری و بعد 

با چه كيفيت��ى و با چه قرائ��ت زيبايى داری 
نماز مي خوانى و از نم��از خواندن خودت هم 
مشعوف مي ش��وی و بعد هم دوباره شيطان 
برای تو الاليى مي خواند كه آفرين پسر خوب! 
چه نم��از باكيفيتى خواندی ح��اال برو بگير 
بخواب و تو م��ي روی مي خوابى در حالى كه 
اساساً متوجه نيستى همان نماز خواندن هم 
بخشى از خواب تو بوده است، همان وضو هم 
در خواب بوده اس��ت و آيا اگر من دقيق تر به 
رفتار و اعمال خود توجه نشان دهم نمازهای 
من حتى آنها ك��ه در بيداری مي گذرد يعنى 
آنها كه ظاهراً من ترك بس��تر كرده ام و وضو 
گرفته ام و به نماز ايستاده ام همچنان در طول 
نماز غرق خواب ها و خيال ها و محاسبات خود 
نبوده ام؟ اين يعنى فردی ته چاه خوابيده و در 
خواب مي بيند دارد به يك ريس��مان محكم 
چنگ مي زند و آن وقت در همان خواب هم 
شاكى مي شود كه من به اين ريسمان چنگ 
زدم اما همچنان ته چاه هستم، در حالى كه 
اگر اين فرد به دقت خودش را زير نظر بگيرد 
متوجه مي شود كه همه آن كارها و همه آن 
چنگ زدن ها بخشى از رؤياها و خواب های او 
بوده است و چطور انسان مي تواند در خواب 

چنگ بزند و در بيداری از چاه بيرون بيايد؟
   متقین از نقش ها و نقشه ها خالی اند

اما ق��رآن راه بيرون آم��دن از اين چ��اه را به 
ما نش��ان مي دهد. اگر دقت كني��د متقين يا 
پرهيزگاران برترين درجه ايمان را نزد خداوند 
دارند. آنها اهل پرهيز هستند يعنى اگر نمازی 
مي خوانند برای اين اس��ت كه خالى شوند نه 
اين كه پر ش��وند. اگر روزه ای مي گيرند برای 
اين است كه خالى شوند نه اين كه پر شوند اما 
ما اگر نماز مي خوانيم مي خواهيم پر شويم، اگر 
روزه ای به جا مي آوريم به خاطر اين است كه پر 
شويم و همين كيفيت ما را خالى از نور مي كند. 
مي دانيد فرق ما و متقين در به جا آوردن اعمال 
و مناسك در چيس��ت؟ فرق ما و پرهيزگاران 
فرق همان نقاشان رومي  و چينى است. نقاشان 
چينى آمدند چقدر وقت خود را صرف نقش- 
نقشه - كشيدن كردند اما نقاشان رومي  ديوار 
مقابل ديواری كه آنها نقش كش��يده بودند را 
فقط صيقلى كردند و همان صيقلى كردن به 
آنها كيفيت آيينگى بخش��يد. دقت كنيد كه 
اغلب، ما دنبال نقش- نقش��ه - هستيم يعنى 
من حتى از طريق اعمال خود نيز دنبال نقشه 
كشيدن مي گردم. ظاهراً نماز مي خوانم اما در 
باطن نقشه مي كش��م اما آن متقى با اعمال، 
خود را صيق��ل مي دهد. من چ��ون كودكان 
نقاشى مي كش��م و متقى آيينگى مي كند. او 
نمي خواهد حقيقت را بس��ازد- چون مي داند 
حقيقت ساختنى نيست- او فقط مي خواهد 
كيفيت آيينگى پيدا كند تا پرتو حق روی اين 
آيينه متجلى شود. متقين دنبال اين هستند 
كه با عمل خالى شوند از اغراض، از كينه ها و 
از رياكاری ها و در يك كالم به واس��طه اعمال 
از خود خالى شوند اما بسياری از ما متأسفانه 
مي خواهيم صرفاً عمل جمع كنيم تا خود را، 
همان خود را كه حجاب بين ما و حقيقت شده، 
فربه كنيم و اعمال را سپر محافظت از خود قرار 
دهيم، در حالى كه اين س��پر، از نفس تاريك 

بين ما حمايت خواهد كرد.
   تو اگر سر چشمه بودی، پس آب کو؟

آيا نبايد فرقى ميان كس��ى كه به سر چشمه 
رفته و كسى كه سر چشمه نرفته، باشد؟ اگر 
كسى سر چشمه نرفته و آب يا همان معنويت 
را ندارد از او پذيرفتنى تر است تا كسى كه سر 
چشمه رفته اما هنوز به آن آب حيات نرسيده 
اس��ت. چش��مه مي خواهد مرا پر كند، نماز و 
روزه مي خواهد مرا از معنويت، معنا، عش��ق و 
زيبايى پر كند اما كوزه من تهى نيس��ت، من 
تا س��ر غرق هوا و زنگار خياالتم. اگر متقين از 
نماز و روزه حقيقى پر شدند به خاطر اين بود 
كه آنها با كوزه خالى به دور از انانيت و منيت به 
سر چشمه رفتند و چون كوزه آنها خالى بود از 
حق پر شدند. پس من بايد عيب را بر خود بنهم 
نه چشمه، در عدالت خداوند ترديدی نيست. 
او سرچشمه است و با مهر كوزه ها را پر مي كند 
و تنها كاری كه من بايد انجام دهم اين است كه 
كوزه ام را خالى تحويل او دهم، اگر خالى شوم 

او مرا هم پر خواهد كرد.

اگر کسي روزه خود را به روزه قلب نزدیك 
کند آن وق�ت متوجه مي ش�ود بین آنچه 
تصور مي کرده اوست و آنچه اکنون به آن 
رس�یده بس�یار فاصله افتاده است چون 
اکنون چش�م دیگري در او گشوده شده 
است. اگر پیش�تر صرفًا به س�فره، چشم 
مي دوخته حاال به صاحبخانه نگاه مي کند


