
هاي کبوترانهتجربه  

  
گیرید و درك و تلقی کنونی شما از این روزه می از من پرسیده، چرا از دوستانِ نادیدة نازنینِ ساکن خطۀ کردستان، اخیراً یکی

 کنش عبادي چیست؟

دوران راهنمایی بودم که روزه گرفتن را  گیرم؛ هنوز دانش آموزمقام پاسخ باید بگویم، حدود سی سال است که روزه می در
وقتی پاي به . دادمبردم و از سر تکلیف و وظیفۀ شرعی این کار را انجام میاین عمل نمی ا، حظّ چندانی ازآغاز کردم. در ابتد

نگرم و احوال بردم. اکنون که به پس پشت میحظّ باطنی هم می سالگی، رفته رفته، از روزه گرفتندبیرستان گذاشتم، از سنّ هفده
شده و در حوزه عبادات، چنانکه در مقاله  ال است که ذهن و ضمیر و زبانم پاك عوضکاوم، می بینم که بالغ بر ده سمی را		خود

چیز،  از هر ام، نگاه معنایاب و معنابخش محوریت یافته و دست باال را پیدا کرده است. بیشآورده "سالک مدرن و مناسک فقهی "
نواز و معنابخش به زندگی است؛ مخزنی که به مدد آن، منبعی روح در روزگار کنونی، اجراي مناسک دینی در حوزه عبادات، برایم

کردن و ترك عادات مالوف روزانه،  ، با خالف آمد عادت عملبرم. روزههاي کبوترانه را نصیب میمعنوي و تجربه احوال خوش
دکاوي خو وزه با مراقبه وگیرد. ربیند و سراغ میبر گرفتن را در خالف آمد عادت می گره خورده است. نگرش معنا کاو، کام معنوي
 رسد و دریاي بیکران گشتن و سکوت وجودي در می تنهایی معنوي و دچار آبی و خودپاالیی و نظاره کردن خویش و احیاناً

  .برکات عدیده دارد
ام دهاسالمی بالی ـ چون در دل سنت ایرانی گویمبري، میپرسیده شود، چرا با روزه گرفتن این احوال معنوي را نصیب می اگر

اینکه اگر در ژاپن و  ؛ کما"مهر اول کی ز دل بیرون شود" ام، کهنها مانوس بودهآشناخته و با  و از دوران نوجوانی این مناسک را
به  منِ فارسی زبان، . بر همین سیاق،یافتمبا مناسک دیگري انس می آمدم، طور دیگري بودم ودر یک خانواده ژاپنی به دنیا می

تی عاربرم، از اشخواندن یک غزل حافظ می اي که ازوقت حظ بالغی و زیبایی شناختیآشنایی نیکو با زبان انگلیسی، هیچ رغم
ا آن آشن طفولیت در بستر این زبان بالیده و با چم و خم و زیر و بم و دقایق و ظرایف اس الیوت نمی برم، چرا که از دوران

 .امگشته

شود پندارد و یا طبیب به او متذکر میمی سوي دیگر، آسیب نزدن به بدن نیز در زمره وظایف اخالقی و دینی است. اگر کسی زا
رد. افزون بر بگی همزند، نباید روزه بگیرد و یا دست کم نباید پشت سربلند، به بدنش آسیب می که روزه گرفتن در این روزهاي

تواند قدري آب دار طاق شود، میروزه داري، اگر طاقت روزه ند سال پیش گفتند که در ساعاتاین، ایت اهللا بیات زنجانی چ
 قایلی دارد و فقیه مسلمی چنین روا و مجاز است. به نظرم با عنایت به اینکه این قول، در میان فقیهان شرعاً بنوشد و این کار ،

ت فقهی سن الزوم آب بنوشد و همچنان در دایره طاعت باشد و بهد و عندتواند روزه بگیررایی دارد، از منظر فقه شناسانه، کسی می
نظر فقیه مسلمی چون مرحوم احمد قابل، مجاز است و  ؛ همچنانکه نپوشاندن موي سر و گردن در روزگار کنونی، ازتاسی کند

 .کند، نسبتی با میراث فقهی دارد و از آن خارج نشده استمی کسی که به فتواي ایشان عمل

 :تجربه هاي کبوترانه مشحون از سبکباري و سبکباري را براي روزه داران عزیز، به دعا از جان جهان خواستارم

  شاد آن مستان که چون می میخورند
 رندـــعقل هاي پخته حسرت می ب

 


