
 

 

 

 تأملی بر فلسفه و فضیلت عید سعید فطر

 اشاره
ت و عظمات یال اهمیاه باه دلکااسات  یاد بگر  اسالمیاز اعیکی د فبر، ید سعیع

ر شاده اسات. کذ یدعاها و اعمال خاص ،ن روزیا یبرا یات اسالمیخاص آن، در روا
نفاس را باه  یها هاا و خواساته گهیماه روزه و تسالط بار غر  یه کمسلمانان  یتمام

را  یم عباادین برنامه عظیان ایاند، پا پشت سر گذاشته یمنظور اطاعت از خواست اله
ض و یه سراسر فاکوه رمضان کبه عظمت و ش یه ماهکاست  یعیطب .رندیگ یجشن م

 طلبد.   یفبر م یبه بگرگ یدیشود، ع  یدر آن نازل م یات الهکبر

 فطر دیع معنای

عارضی است  ید و خداپرستی تمایل دارد و شرک، امربه توحی ،انسان به طور فبری
شود. انسانی که طالب بازگشت به فبارت پااک و زالل اولیاه  که گریبانگیر انسان می

خویش است، باید جسم و جانش را از رذایل اخالقی و هر آنچه که مانت رسایدن او 
اید از فیلترها  ها، ب شود، پاکساز  کند. بنابراین برای نجات از آلودگی به سعادت می

هایش را از  تواناد ناخالصای متعدد  بگذرد و روزه به عنوان یکی از این فیلترهاا، می
مخاطاب  ،بین برده و او را به فبرت خویش بازگرداند تا در دنیای ابدی با آساودگی
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ةً   ِإلى اْ ِجِعي»کالم دلنشین  َيّ ِِ َيًة َمْر ِِ ِك  ا  .قرار گیرد 1«َ ِبّ

مای زگشت به فبرت و سرشت است که همان فبرت توحیدی عید فبر به معنای با
  َملْن »بازگشت به خویشتن اصیل و حقیقی نیگ همان بازگشت به خداست؛ زیرا  باشد.
له  َعَرَف   َنْفَسه    َعَرَف  یکی از «. هر کس که خود را بشناسد، خدایش را شناخته است» 2«:َ بَّ
با اعیاد ملی مثال عیاد ناوروز، ایان های اعیاد دینی مثل عید فبر و عید قربان  تفاوت

است که عید نوروز به عنوان عید طبیعت و عید تقویمی، بارای همگاان عیاد اسات؛ 
شود و طبیعت برای همه یکی و یکساان اسات. در حاالی  چون سال برای همه نو می

التحصیلی است. پایان ساال  که عید فبر مانند جشن پایان سال تحصیلی یا جشن فارغ
کسی که مدرسه نرفته و درآ نخوانده یا اگر مدرسه رفتاه ماردود یاا  تحصیلی برای

تجدید شده، روز جشن و شادی نیست؛ بلکاه روز حسارت و احسااآ محرومیات 
التحصیلی، جشن شادی برای کساانی اسات کاه باا موفقیات ساال  است. جشن فارغ

دارانای  عید فبر، در حقیقت جشن پایان موفقیت بارای روزه اند. تحصیلی را گذرانده
اند؛ بنابراین شاید  ماه به پایان رسانده است که با موفقیت وظیفه بندگی خود را در ی 

لَو ِعيلٌد »در این باره فرموده اسات:  بتوان گفت عید همگانی نیست. امام علی َملا ه  ِإنَّ
ه  ِصَياَمه  َو َشَكَر ِقَياَمله اش را  ناد روزهامروز تنها عید کسی است کاه خداو»  3«:ِلَمْن َقِبَل اللَّ

 «.  اش را سپاآ گگارده است داری زنده پذیرفته و شب
اند؛ چرا که اگر انسان ایان  عید فبر، عید کسانی است که حق روزه را نیگ به جا آورده

چنان کاه اماام  حق را به جای نیاورد، در حقیقت از بندگی خدا خارج شده است. هم
 در این باره فرمود:  سجاد

که بدانی روزه، پرده و حجابی است که خداوناد بار زباان،  حق روزه این است»
 ؛گوش، چشم، عورت و شکم تو کشایده اسات تاا تاو را از آتاش مصاون دارد
چنانچه در حدیث وارد شده است: روزه، ساپر آتاش اسات. پاس اگار اعضاای 

ای و اگار  بدنت در پس این پرده آرام گرفت، امیدوار بااش کاه مصاونیت یافتاه
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ه به پریشانی و حرکات خارج از قاعده خود ادامه دهند و پرده رهایشان کردی ک
جا و از روی شهوت نظر کنند و پاا را از حادود و تقاوا  حجاب را باال زنند، بی

 1«.الهی بیرون نهند، ایمن مباش که آن پرده دریده شود و از آن خارج شود

 و خدمت به خلق نفس هیتزک

هداف رسوالن الهای باوده اسات. اساالم باا ترین ا پاکی و تگکیه نفس، یکی از عمده

هاا را  دستور روزه در ماه مبارک رمضان، بهترین برنامه تگکیه نفس و پااکی از آلودگی

برای انسان در نظر گرفته است. اساآ در عبادت، باطن است و احوالی مثال نیات و 

اناد تو تنها ظاهر هار فارد نمیاگر چه اخالص و توبه و طهارت، امور باطنی هستند. 

رومین ماه مبارک بوده است یا ناه؛ اماا هماواره بایاد میاان حبیانگر این باشد که از م

رجا به جهت لبف بیکران الهای و خاوف باه جهات قصاورها و  ؛خوف و رجا بود

گونه نیست که هر کس بیشتر به ظواهر بپردازد و سر و صدایش  تقصیرهای خود. این

 ر داشته باشد. بیشتر باشد، درون و باطنش نیگ بهره بیشت
 2یم بمون بد ب زم ی و ق ل بد                          دبون بد ب زم ی و ح ل بد 

شناسای،  پذیری، وجادان کااری، وظیفه اگر انسان از نظر اخالقای، تعهاد، مسائولیت

از برکات این مااه نیاگ برخاودار  ؛عبادت، انفاق و خدمت، در این ماه رشد یافته باشد

 آن تغییر، بهره برده است.  بوده و به میگان

قرائت آیات سوره اعلی در رکعت اول نماز عید فبر و آیات سوره شمس در رکعات 

»ازد، رستگار خواهد شد: ددوم و شهادت به اینکه هر کس به تگکیه نفس بپر ََ َقْدَأْفَلـ
ی  تأکید بر این امر الزم و ضروری است که در ماه مباارک رمضاان تمارین 3،«َمْنَتَزکَّ

چنانکه در قنوت این نماز نیگ بار  شده است تا در همه روزهای سال اجرایی شود. هم

َك »این امر تأکید شده است:  لدو َصلَلَوات  َجمَّ ٌَ م  دًا َو آ َجمَّ ََ ِمْنه  م  ْخَرْج
َ
وءو أ لِّ س  ْخِرَجِنى ِمْن ك  ْن ت 

َ
َو أ
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و خانادانش را  ه محمادکاخواهم[ از هار باد   ]خدایا از تو می» 1«:َعَلْيِه َو َعَللْيِهْم 

و تماام خانادان او  گ خارج گردانی. درودهای تو بار محمادیخارج ساختی، مرا ن

 «.  باد
 در این باره فرموده است:  امام خمینی
ها  هاا، نوشایدنی اش ترک است؛ ترک شهوات از قبیل خوردنی این ضیافت، همه»

کرده اسات ماا  کند. خداوند دعوت و جهات دیگر  که شهوات انسان اقتضا می
خانه و این ضیافت هم جگ ترک،  را به اینکه شما باید وارد بشوید در این میهمان

هاا هماه در  ها. این ها، منیت ها، ترک منی چیگ  نیست؛ ترک هواها، ترک خودی
خانه است و ما باید حساب کنیم ببینایم کاه آیاا وارد شادیم در ایان  این میهمان
یم؟... تماام ایان مفاساد  کاه در عاالم حاصال خانه یا اصال وارد نشاد میهمان
اناد،  اند یاا اگار وارد شاده شود، برا  این است که در این ضیافت وارد نشده می

بینیاد، بارا  ایان  هایی که در دنیا می اند ... تمام این جار و جنجال استفاده نکرده
دعاوت  اناد، اند، در این مهمانی وارد نشده است که استفاده از این ضیافت نکرده

اند. کوشش کنیاد کاه ایان دعاوت را لبیا  بگوییاد. ... اگار  خدا را قبول نکرده
 -خادا  نخواساته -بینید در دنیا جنگ و جادال اسات و در باین شاما هام می

اش هست، بدانید که در این ضایافت وارد نشادید، مااه رمضاان را ادراک  نمونه
   2«.نکردید

زمان طالیای بارای ادای  از سوییدا، رمضان، ماه پرستش خدا و خدمت به بندگان خ
ادای وظیفاه در قباال بنادگان خادا؛ از هماین  از سوی دیگردین به خداوند است و 

روست که در این ماه هم بر تالوت قرآن و هم بر اطعام تأکید شده است. کسای کاه 
آورد، در حقیقات باا  کند و نماز عید را به جای می خود را با پرداخت زکات پاک می

بایاد باه  ؛دهاد نفس خود، آموخته است که به همان اندازه که باه روزه بهاا می تگکیه
اگر این اصل نه تنها در مااه مباارک رمضاان، کنید  حال فکر مینیازمندان نیگ بها دهد. 

 های سال رعایت شود، آیا دیگر نیازمندی در جامعه باقی خواهد ماند؟ که در تمام ماه
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 نیمسلم یاجتماع یبستگهم

به حرکت برای نماز عید فبر پس از پرداخت زکات فباره، یعنای مسالمانان  دستور
 .های یکادیگر تاالش کنناد بستگی برای رفت مشکالت و گرفتاری باید با اتحاد و هم

ها به دوستی و همدلی تبدیل شود و مؤمنان در ی  صف واحد، برای  ها و کینه بغض
حااد و نگدیکای بیشاتری باه رفت مشکالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، احساآ ات

َم »فرموده است:  چنانکه امام سجاد همدیگر کنند. هم ه  وأ    اللَّ ا َنت  ِرَنلا   َيلْوِم   ِفلي  ِإَلْيَك   ِإنَّ َْ ِف
ِذي ْجَتَُّداً   َجَعْلَته    الَّ ِتَك َمْجَمعًا َو م  ْهِل ِملَّ و ًا َو ِْلَ ر  ْؤِمِنيَن ِعيدًا َو س  ی پروردگارا! ما به ساو» 1«:ِلْلم 

گردیم در روز عید فبرمان که آن را برای اهل ایماان، روز عیاد و شاادی و  تو بر می
 «.برای اهل ملت خودت، روز اجتماع و همیاری قرار دادی

نیگ درباره نقش عیاد فبار در تحاوالت معناوی، اقتصاادی و اجتمااعی  امام رضا
 جامعه فرموده است:

مسلمانان باشاد و مسالمانان در  اند که مجتمت روز فبر را بدان جهت عید کرده»

این روز گرد آیند و از شهر خارج شده، دسته جمعی به صحرا روناد و خداوناد 

ها انعام فرموده )و پاداش و جایگه  را به پاآ آنکه بر ایشان منت گذارده و نعمت

فرماید  سپاآ گویند. پاس روز عیاد قارار داده شاد و روز  عبادتشان را عبا می

دیگر را ببینناد و از احاوال یکادیگر بااخبر  دن مسلمین که ی اجتماع و گرد آم

ها را افبار کنند و روزه نگیرند، و زکات تن خویش باه مساتحقان  باشند و روزه

دهند و روی به درگاه خداوند آورند و روزی باشد که حوائج خود را باه درگااه 

بادان جهات خداوند متعال عرضه کنند و التماآ و زاری و تضرع نمایند؛ و نیگ 

اند که نخستین روز از سال است که خوردن و آشاامیدن  آن روز را عید قرار داده

در آن رواست؛ زیرا نخستین ماه از سال نگد اهل حق، مااه رمضاان اسات. پاس 

خداوند عگوجل خواست که در آن برای مسلمانان مجمعی باشد کاه آناان گارد 

  2«.هم آیند و خدا را حمد کنند و تقدیس نمایند
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 امتیروز ق یبرا یآمادگ

مااه  وقتای آدمای پاس از ی  .سازی شده روز قیامت در این دنیاسات عید فبر، شبیه
گیارد و آنکاه کوتااهی کارده،  عبادت و اطاعات دستورات خدا، پااداش خاود را می

؛ در حقیقت تصویری از روز قیامت و افکند افسوآ و حسرت در وجودش شعله می
. شور و حرکت ماردم بارای برپاایی شود تداعی می ها افسوآ از دست دادن فرصت

ها از گور و حاضر شدن در دادگاه عادل الهای  نماز عید نیگ به مثابه بیرون آمدن انسان
 در این باره فرموده است:  است. امام علی

گیرنااد و  ای مااردم! ایاان روز، روزی اساات کااه نیکوکاااران در آن پاااداش می»
گردند. دنیا، محل مساابقه اسات  یوآ و ناامید میکاران و تبهکاران در آن مأ زیان

و آخرت، زمان اجر گرفتن؛ بهشت جایگه برندگان این مساابقه و جهانم جاگای 
ترین روز به روز قیامت اسات؛ چاون در قیامات  بازماندگان است. عیدفبر، شبیه

ای کاه  گردناد و عاده خورناد و غضابناک می کارناد، تأساف می ای که زیان عده
شوند. وقتی از منازلتاان بارای  های الهی می رستگار و متعنم به نعمتنیکوکارند، 

شوید، به یاد آورید زمانی را که از مناگل بادن خاود  خواندن نماز عید خارج می
جایگااه نمااز خاود  خارج شده و به سوی خدای خود خواهید رفت. وقتای در

تید و از شاما ایسا ایستید، به یاد آورید زمانی را که در محضر عادل الهای می می
گردید، به یاد آورید زماانی را  کنند. وقتی از نماز به منازلتان بر می حسابرسی می

که به منازل خود در بهشت خواهید رفت. ای بندگان خدا! کمترین چیگی که باه 
ای در آخارین روزه مااه  شود، این است که فرشته دار داده می زنان و مردان روزه

: هاان! بشاارتتان بااد، ای بنادگان خادا! کاه گناهاان دهاد رمضان به آنان ندا می
تان آمرزیده شد، پس به فکر آینده خویش باشید که چگونه بااقی ایاام را  گذشته
   1«.بگذرانید

  آنو تداوم اعمال نیک حفظ 

شود، ایمان و عمل صالح است کاه در آیاات  آنچه سبب کامیابی و سعادت انسان می
اما باید توجه داشت کاه صارف انجاام دادن اعماال  ؛بسیاری بر آنها تأکید شده است
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نی  برای رسیدن به سعادت کافی نیست؛ بلکه تاداوم و بقاای آن تاا روز رساتاخیگ 
هایی که در طول عمر کارهای شایسته و نی   بسیار مهم و حیاتی است. ای بسا انسان

 به دنیای باقی ببرند.توشه با خود  بسیاری انجام دادند، اما نتوانستند آنها را به عنوان ره

َِ »فرموده است:  امام علی ْنَق وم  َخْيٌر ِمْن َكِثيرو م  عمل کم بادوام، بهتر اسات » 1 «:َقِليٌل َيد 
در روایت دیگاری از حضارت ساؤال شاد: شاما کاه «. از عمل زیادی که قبت شود

ْس»گویید:  راهتان درست است چرا همیشه در نماز می َراَطاْلمو حضرت  .«َتِقیَماْهِدَناالِص 
ِدْم »فرمود: 

َ
ِذي  َلَنا َتْوِفيَقَك   أ َطْعَناَ    الَّ

َ
ي  ِفي  أ ِِ ى  َما اِمَنا َحتَّ يَّ

َ
يَعَك   أ َِ ْعَماِ َنلا  َكَذِلَك   ن 

َ
ْسَتْقَبِل أ  2«:ِفي م 

م، بر ما ادامه ینکام گذشته عمر  خود طاعتت یّ رد  تا در اکمان یه عباکقی را یآن توف»
 «.  مینکگ طاعتت یمانده عمر خود نام یّ بده تا در ا

نیگ بر این مسئله تأکید دارند؛ زیرا خبر گمراهای و برگشات همیشاه  3آیات بسیاری
های ماردم  کیناه خدا وجود دارد. اهمیت این مسئله تا آنجاست کاه وقتای رساول

  َسلَلَمةو ِملْن   ِفلي»پرسد:  می کنند، امام پس از خود را بازگو می نسبت به امام علی
 «.  آیا در آن هنگام دین من سالم است؟»؛  4«:َدْيِني

 اسالم اقتدار و عزت گاه جلوه فطر، دیع

ه از کاسانی عید و موجاب افتخاار، مباهاات و سارور اسات کاین روز بگر  برای 
 اند. حضیض حیوانیت و رذیلت خارج شاده و باه اوج انساانیت و فضایلت رسایده

بار کزیر یوغ استعمار و اسات ،ذلت ،بردگیکسانی که خود را از مدارج پست و منحط 
آزادگای و زنادگی در ساایه  ،زیستن رهانیده و خود را به معارج واال و متعالی آزادی

اند. میارزا  میت خدا و دین او و مبارزه و ایستادگی در برابر دشمنان خدا رسااندهکحا
 نویسد:  می المراقباتجواد آقا ملکی تبریگی در کتاب ارزشمند 

ه خداوند متعال از میان روزها انتخااب فرماوده تاا کبارت است از زمانی عید ع»
رحمت و عنایت و انعام خود را بر بندگانش نازل فرماید تا آناان بارای دریافات 
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تعالی جمت شوند و اجازه فرموده تا در پیشاگاه  ها و جوایگ و عبایای حق خلعت
رده و کخود اعتراف  نت و عبودیتکمقدسش حضور یافته و نگد او به فقر و مس

رده و حاوائج و نیازهایشاان را عرضاه دارناد ... و کااز گناهان خویش استغفار 
ند و فاوق رغبتشاان باه ایشاان عباا فرمایاد ... و کوعده فرموده آنان را اجابت 

رده و کاو کدوست دارد بندگانش در این عید، گمان خود را به پروردگار خود نی
ار بیچااره در چناین کادوار باشند ... و انسان زیانبه مغفرت و عبای او بیشتر امی

ه از معنا و حقیقت عیاد غافال شاود و در روز عیاد باا کسی است کروزی، آن 
مغگی و جهالت به اعمال و مراسمی لغو و بیهوده، خود را مشاغول دارد و   سب

وگو و قارب باه او اعاراض  از توجه به خدای تعالی و انس با محبوب و گفات
تعالی راضای  وگو و انس با غیر خدا و غافلین و محجوبان از حق فترده و به گک

 1«.شود

 ؛میدانی بارای مساابقه در عباادت و اطاعات بنادگان اسات ،در حقیقت ماه رمضان
هاای  ای که خداوند در پایان آن، بندگانش را بارای دریافات جاوایگ و خلعت مسابقه

بدین معناست که بایاد  ،مسلمانانالهی فرا خوانده است. عید قرار دادن این روز برای 
م و کمهابت و هیمنه الهی نیاگ بار اجتمااع آناان حاا ،عگت ،آثار خدایی، یعنی قدرت

های انسانی و الهای در میاان  ها و اصالت میت دین و خواسته و اراده الهی، ارزشکحا
پیشاگی،  رامتکهایی چون شاجاعت و سایادت، آزادگای و  آنان محقق باشد؛ ارزش

خواهی،  سر فرود نیاوردن در برابر هیچ قدرتی جاگ خادا، روحیاه عادالتاستقالل و 
، گذشت از همه چیگ برای اقاماه و اعاتالی  ستیگی، ذلت ستم ناپذیری، عشق به لقاءاّله

دین خدا و ... ؛ چرا که در غیر این صورت، انتساب این عیاد باه خداوناد ناصاواب 
ترین مسائل مربوط به این عید  ز مهماست. بنابراین با توجه به فحوای متون اسالمی، ا

گسااتر امااام زمااان  سااتیگ و عدالت وماات جهااانی ظلمکتااوان توجااه بااه ح بااگر  می
الشریف دانست. از همین روست که در بخشی از دعای بعد از نماز  فرجه تعالی اّله  عج

َم »عید، به خواندن این جمالت دستور داده شده است:  ه  ا َنْرَيب    اللَّ يَملةو   َك ِإَليْ   ِإنَّ ِفي َدْوَللةو َكِر
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ْهَلله
َ
َفاَق َو أ ٌُّ ِبَها النِّ ِذ ْهَله  َو ت 

َ
ْسََلَم َو أ َُّ ِبَها اْْلِ ِع آرزومند دولت کریماه از جاناب  !خداوندا» 1«:ت 

 «.تو هستیم تا به وسیله آن، اسالم و اهل آن عگت یابند، نفاق و اهل آن ذلیل شوند
ر این ماه آموختاه و داشاتنش را تمارین کارده، آموخته رمضان، باید هر آنچه د دانش 

های عمار باه کاار گیارد؛ وگار ناه  حفظ کند و در صحنه جامعاه و دیگار فرصات
 شود. های نظری بدون کاربرد عملی، به زودی فراموش می دانش
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