
 آثار فردی و اجتماعی روزه 
 *عباسکوثریوالمسلمین االسالمحجت

 مقدمه

گستره سبک زندگی اسالمی یا همان حیات طیبه، عبودیت و بندگی خداست که بر چههار اتهل 
های  ترین جلوه رابطه با خدا، رابطه با خویشتن، رابطه با مردم و رابطه با طبیعت استوار است. مهم

 هایی است که اساس آن، بر قصد قربت نهاده شده و یکهی از آنهها روزه، بهه رابطه با خدا، عبادت
های اسالم است؛ به ایهن معنها  های زیبای عبادت و بندگی است. روزه از پایه عنوان یکی از جلوه

گیرد که به روزه معتقد باشد. در این مقالهه ضهمن اشهاره  که فرد زمانی در شمار مسلمانان قرار می
بهاره ایهن شود تا حکمهت الههی در به پیشینه روزه، به بخشی از آ ار و فواید ارزشمند آن اشاره می

 مسأله بید از پید اشکار گردد.

 پيشينه و فلسفه روزه
های پیشین یاد نموده است. اگهر چهه برخهی مفسهران بهر ایهن  قرآن کریم از وجوآ روزه در امت

ِيَن ِمْن َقْبِلُكْم   َكما ُكِتَب »باورند تشبیه در جمله  تنها در اتل تکلیف و حکهم روزه بهوده  1«َعَلی الَّ
خواستند اظهار عجز و تواضع در حضور خهدا  وم یهود غالبًا در موقعی که میق»است. نقل است 
واسطه روزه و توبه، رضای حضهرت اقهدس  داشتند تا به گناهان خود اعتراف و به نمایند، روزه می

الهی را تحصیل نمایند؛ شروع روزه و امتناع از خوراک، از غروآ آفتاآ بود که آن شب و فهردا را 
حیات حواریون و مؤمنین ایام گذشته، عمری »همچنین «. بردند سر می وراک بهتا غروآ بدون خ

در بیهان فلسهفه روزه  امیرمؤمنهان 2«.داری بهود شمار و روزه مملو از انکار لذات و زحمات بی
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َ ق»فرموده اسهت:  خ ََلِصِال َخ ِِِلِ يَاَمِاب تََِلء  خداونهد روزه را واجهب کهرد تها بهه وسهیله آن  1؛ َوِالصِّ
َِشلىِ »حضرت در روایتی دیگر درباره روزه فرمهوده اسهت:  «. خالص خلق را بیازمایدا ٍءَِِوِِلكُل ِّ

يَام َِوَِزكَاُةِال بََدِ ِالصِّ ترین  مناسهب«. برای هر چیز زکاتی است و زکهات بهدن، روزه اسهت 2؛َزكَاة 
، تزکیه و پاکی است؛ زیرا روزه بدن را از نظه ر ظهاهری و معنهوی معنای زکات در این روایت، نمو 

ُقذوَن »دهد. قرآن بها جملهه  می  کند و برای اطاعت از خداوند رشد پاک و پاکیزه می ُكذْم َتتَّ  3«َلَعلَّ
آور شود که هدف از روزه، همان است که شهما بهه  فلسفه روزه را بیان داشته است تا به مؤمنان یاد

وتوشهه اسهت؛  اسهت کهه بهتهرین زاد امید رسیدن به خدا و پیامبر ایمان آوردید و آن، تقوای الهی
 های پروردگار و آفریننده هستی و تعظیم الهی است. افزون بر آنکه روزه، شکرگزاری از نعمت

 آثار روزه
ست. قرآن کهریم پهس از بیهان شهماری از  ها دستورهای الهی بر اساس حکمت و مصالح انسان

ا َأْوحی»فرمایهد:  دستورها می ههایی  ایهن ]احکهام[ از حکمت 4؛َک ِمَن اْلِحْكَمذ ِ ِإَلْيَک َربُّ   ذِلَک ِممَّ
روزه نیز آ ار و برکاتی دارد که برخی از آ هار آن را «. است که پروردگارت به تو وحی فرستاده است

 نماییم. ذکر می

 الف. آثار فردی
 . عبادی1

 کنیم. می های توحیدی و عبادی آن است که به دو مورد از آن اشاره یکی از آ ار مهم روزه، جلوه
 شمردن خدا  . بزرگ 1/1

َه َعَلٰی َمذا »کردن عظمت و بزرگی خداوند را بعد از انجام توفیق روزه با جمله  قرآن، یاد  ُروا الَلِّ ِلُتَكِبِّ
ُروا»بیان داشته است. برخی مفسران  5«َهَداُكْم  داننهد؛ یعنهی  را علهت بهرای اتهل روزه می« ِلُتَكب 

بهه مهن  گوید امهام تهادق سعید نقاش می 6یی حق تعالی است.انجام روزه برای اظهار کبریا
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«. این تکبیر در چه وقت مستحب اسهت »پرسیدم: «. در عید فطر تکبیر مستحب است»فرمود: 
گفهتم: «. شهود در شب عید، در مغرآ و عشا و در نماز تبح و نماز عید؛ آنگاه قطع می»فرمود: 

ِاكبلِْاگویی " می»فرمود: «. چگونه تکبیر بگویم » ِاكبلْ،ِاّلَله ِوِاّلَله ِاكبْ،َِلِالهِاَلِاّلَله ِاكبْ،ِاّلَله ّلَله
ِاكبِْعَىِماِهدانا ِالحمد،ِاّلَله فرمایهد: "و روزه را کامهل کنیهد و  " و منظور از کالم خدا کهه میوِّلَله

 1«.تان کرده، به عظمت یاد کنید"؛ همین است   خدا را در برابر اینکه هدایت
 . شکر الهی2/1

ای اسهت کهه بهه افهرادی کهه بهه وی نیکهی  گونه م شکر، امری فطری است. سرشت انسان بهلزو
بخد  خهوید را از ذات هسهتی  گذارد. بر این اسهاس وقتهی انسهان هسهتی اند، احترام می نموده

گهردد؛ ایهن  های او را از تسخیر خورشید و ماه و زمهین، آآ و خهاک یهادآور می یابد و نعمت می
دهد که از درون جان و عمق دل خوید ستایشگر و سپاسهگزار آفریننهده  میاحساس به او دست 

ها باشد. یکی از آ ار روزه، اظهار شکر و سهپاس بهه درگهاه حضهرت احهدیت اسهت.  این نعمت
َه َعلی»برخی مفسران ذیل جمله  ُروا اللَّ ُكْم َتْشذُكُروَن   ِلُتَكب  ظهاهر »نویسهند:  می 2«ما َهداُكْم َو َلَعلَّ

ه فوق به قرینه حرف "الم"، بیانگر غر  و نتیجهه اتهل روزه اسهت، نهه حکهم اسهتثنای دو جمل
جهای  بهه   نتیجه معنای آن این است که روزه برای اظهار کبریهایی خداونهد و مریض و مسافر؛ در 

داند و بها سهرور و  سان که نعمت نزول قرآن و هدایت را از خداوند می بدین 3؛«آوردن شکر است 
 کند. ان و دل را برای انجام تکلیف روزه آماده میخوشحالی، ج

 . اخالقی 2

اش را  های انسانی خوید دست یابد که هواهای نفسهانی تواند به اهداف و آرمان انسان زمانی می
مهار کند و از سبک زندگی حیوانی دوری گزیند. فردی کهه اوقهات خهوید را تهرف عیاشهی و 

اند به دانهد، هنهر، تهنعت، ایثهار، احتهرام بهه حقهوق تو کند، نمی ارضای تمایالت شهوانی می
َوِ»های انسانی دست یابد؛ از همین روست که در روایت آمده اسهت:  دیگران، کرامت و فضیلت

تقهوا، ایجهاد حفها  و قهدرت روح در مقابهل «. گردد عقل با هوس جمع نمی 4؛َلَِعقَ َِمَ ِهَوی
ههای دسهتیابی بهه تقهوا، روزه اسهت؛  راه ها و کارهای ضد اخالق اسهت. یکهی از گناهان، هوس
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ياُم »فرماید:  که خداوند می چنان ِيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الص  َها الَّ ذِيَن ِمذْن   يا َأيُّ َكمذا ُكِتذَب َعَلذی الَّ
ُقوَن  ُكْم َتتَّ کهه گونه  اید، روزه بر شما نوشته شده است؛ همان ای افرادی که ایمان آورده 1؛َقْبِلُكْم َلَعلَّ

تقوا در قرآن به لبهاس تشهبیه شهده «. بر کسانی که قبل از شما بودند، نوشته شد تا پرهیزکار شوید
ْقوی  َو ِلباُس »است:  شاید به این دلیل که تقوا همانند لباس، مصهونیت و زینهت  2«.ذِلَک َخْير  التَّ

 گههذر و زینههت بههرای روح و شخصههیت انسههانی. هههای زود اسههت؛ مصههونیت از گنههاه و هوس
 فرموده است:  مؤمنان امیر

ِ ُِشُمس  ِال َخَطايَاَِخي    َِِِأََلَِوِِإ و َمت  ِلُُجُمَهاِفتَقَحو ََِعت  ِِفلىِالنولاِرَِأََلُِِِحِمَ َِعََي َهاَِأه ََُهاَِوُِخ بِِهم 

ِالتوق َویَِمَطايَاُِذلُ ِ  َريََِِِوِِإ و تََهاَِفَأو  ُطواَِأِزمو گهاه باشهید  3؛تُهُمِال َجنول ُحِمَ َِعََي َهاَِأه ََُهاَِوُِأع  آ
شهده در  رهها   رفتارند که سواران خود هگناهکاران  را عنان های بد همانا گناهان چون مرکب

های فرمانبرداری هسهتند کهه سهواران خهود را  اندازند؛ اما تقوا چونان مرکب آتد دوزخ می
 کنند.  دست، وارد بهشت جاویدان می بر  عنان 

اِمَِوِال قَِبليِ َِوَِيِ ِ»ده است: نیز فرمو امام تادق َْ ِال َحل َْ َکِِم ُْ ُعَکَِوِبََص َِسم  َ يَُصم  َتَِف ِإَذاُِصم 
کَِ ِْ ِمِِفط  ِمَکِكَيَو  َمَِصو  ِيَو  َع   اِئِمَِوََِلِتَج  َِعََي َکَِوَقاُرِالصو  ْ اَءَِوَِأَذیِال َخاِيِمَِوِل يَكُ َْ ههر گهاه  4؛ال ِم

از ارتکهاآ حهرام و زشهت روزه بهدارد و در ایهن حهال از روزه گرفتی، گوش و چشم تو نیهز بایهد 
دار باشهی و آن  کشمکد و آزار خدمتکار بپرهیهزی و بهر توسهت کهه دارای سهنگینی و وقهار روزه

 «.  روزت با روزی که روزه نداری، یکسان نباشد
 . بهداشتی 3

وا»آمده است:  در حدیث معروفی از پیامبرخدا «. ا سالم شهویدروزه بگیرید ت 5؛ُصومواِتَِصحُّ
روی در  ها، زیهاده درباره رابطه روزه با سالمت معتقدند عامل بسیاری از بیماری دانشمندانبرخی 

ههای  شهود و بهه تهورت چربی خوردن غذاهای مختلف است؛ چون مواد اضهافی جهذآ نمی
 الی مانهد. ایهن مهواد اضهافی در البهه مزاحم در نقاط مختلف بدن و قند اضافی در خون باقی می

ههای عفهونی  هها و بیماری واقع لجنزارهای متعفنی برای پرورش انواع میکروآ  عضالت بدن، در
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کردن این لجنزارها از راه امسهاک  ها، نابود  است. در این حال بهترین راه برای مبارزه با این بیماری
قهع بهدن را وا سهوزاند و در  نشهده بهدن را می  ها و مواد اضهافی و جهذآ و روزه است. روزه، زباله

و « افطهار»دار طبق دستور اسالم، نبایهد هنگهام  کند. بدیهی است شخ  روزه می« تکانی خانه»
روی کند تا از این ا ر بهداشتی نتیجه کامهل بگیهرد؛ در غیهر  در خوردن غذا افراط و زیاده« سحر»

المت با اشاره به نقهد روزه در سه مؤمنان امیر 1عکس شود. این تورت ممکن است نتیجه بر
لُدورِِ»روان انسان، فرموده است:  ِبِبَََلِبِ ِالصُّ َْ هَب  ِيَذ  ٍْ َِشه  َِوِثَََلثَِ َِأيواٍمِِفىِكُ ِّ ِْ ب  ِالصو ِْ  2؛ِصيَاُمَِشه 

 «.برد های درونی[ را می ها ]و اضطراآ شوره روزه در ماه تبر هرمضان  و سه روز در هر ماه، دل
 . روحی و روانی 4

 . تقویت اراده1/4

ای قهوی و محکهم اسهت. انسهان  ترین عوامل موفقیت و کامیابی انسان، داشهتن اراده از مهمیکی 
های درونی خود ایستادگی کند و فرمان آنهها را اجهرا نکنهد. انسهان ایهن  توانایی دارد در برابر میل

شهود و تحهت فرمهان عقهل  تعبیهر می« اراده»توانایی را به حکم یک نیروی دیگر دارد که از آن به 
اگر اراده قوی باشد، بهدن او را  3دهد. دهد و اراده انجام می کند؛ یعنی عقل تشخی  می مل میع

ِ»در حدیثی فرموده است:  که امام تادق کند؛ چنان همراهی می لاِقَِويَلت  َِعمو ِبَلَد   ََ َِِماَِضلُع
 «.  توان نشده استهیچ بدنی از تحمل آنچه نیت و اراده بر انجام آن قوی باشد، نا 4؛َعََي ِهِالنِّيو 

گاه با مشکلی  هر  یکی از آ ار روزه، تقویت اراده و تمرین مقاومت است. رسول گرامی اسالم
تفسهیر تهبر بهه روزه، از  5گرفهت. کرد، از نماز و روزه مدد می شد که او را ناراحت می رو می روبه

ایهن عبهادت بهزرگ،  زیهرا انسهان در پرتهو 6 باآ تطبیق و بیان یکی از مصادیق روشن آن اسهت؛ 
م می کند و حاکمیت عقلد بر هوس ای نیرومند و ایمانی استوار پیدا می اراده  7گردد. هاید مسل 

 . شادمانی 2/4

َمِ»روایت شده است:  از رسول گرامی اسالم ِيَلو  َحل    ْ ِِعن لَدِِإف َطلاِرِ َِوَِف َح    ْ َحتَاِ َِف  ْ اِئِمَِف لَِصو
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َ َقىَِربوهُِ «.ر دو خوشحالی است: یکی هنگام افطار و دیگری زمان مالقات با خهدادا برای روزه 1؛يَ

شهدن   مقصود از خوشحالی در زمان افطار، احساس مسهرت از توفیهق بهر عمهل نیهک و افهزون
ها در نامه عمل است، هو گرنه دستیابی به خهوردن و آشهامیدن، موجهب مهدح و سهتاید   خوبی

های بزرگ الهی و خشهنودی خداونهد  دن به پاداشو خوشحالی در قیامت، به دلیل رسی2نیست 
 است.

 . معرفت شهودی3/4

شود: نظری و شهودی که دستیابی به آن، از راه تقوا و تزکیهه  های انسانی از دو راه حاتل می داند
َه َيجع  له ُفرقانا»که قرآن فرموده است:  است؛ چنان ق اللِّ هر کهه تقهوای الههی داشهته  3؛َو َمن َيتَّ

بر اسهاس حهدیث معهراج، «. دهد اوند به او فرقان و قدرت جداسازی حق از باطل میباشد، خد
 فرمود:  خداوند به پیامبر

ِال عَِ َْ تَي َق َِفَِِّذاِاس  َْ فَُ ِتُوِرُثِال يَِقي ِْ فََ َِوِال َمع  ِْ ُمِيُوِرُثِالِحك َمَ َِوِالِحك َمُ ِتُوِرُثِال َمع  و  ب لُدِالصو
بَ َِ َِأص  ََ ََِْلِيُبَاِلىِكَي  ِِبيُس  َِأم  ٍْ گذارد و حکمت، معرفت  روزه حکمت را به ارث می 4؛ِبُعس 

گهردد و چهون یقهین حاتهل  و شناخت را. این در حالی است که شناخت، سبب یقهین می
 کند که در آسانی و رفاه باشد یا در سختی و مشقت. شود، دیگر براید فرق نمی

 . پاداش اخروی5

که قهرآن فرمهوده اسهت:  های اخروی است؛ چنان مندی از پاداش هترین آ ار روزه، بهر یکی از مهم
َ  َفَقْد فاز» اِر َو ُأْدِخَ  اْلَجنَّ کهس را از آتهد دور سهازند و بهه بهشهت در  هر   5؛َفَمْن ُزْحِزَح َعِن النَّ

ِالنوارِِ»روایت شده است:  از پیامبر«. آورند، به رستگاری رسیده است َْ ِِم ُمُِجنو   و  وزه، ر 6؛الصو
یک از  جل در برابر هر  و خداوند عز»همچنین فرموده است: «. کننده از آتد است  سپر محافظت

دهد، مگر تبر؛ زیهرا آن بهرای مهن اسهت و خهود  کردار فرزند آدم، ده تا هفتصد برابر پاداش می
ور از این پاداش تبر در خزانه علم خدا نگهداری شده اسهت و منظه بر پاداش آن را خواهم داد. بنا
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   27  روزه یاجتماع و یفرد آثار

 1«.تبر، روزه است

 ب. آثار اجتماعی

سهان  های اسالمی، هماهنگی آنها با تکالیف اجتماعی است. به همان های عبادت یکی از ویژگی
که روزه واجب شده است، جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و زکات و ح  نیز واجهب شهده 

 است.
 . انجام تکاليف مالی 1

اقتصادی، احکام خاتی را مقرر داشهته اسهت. برخهی از آنهها را  اسالم برای عدالت اجتماعی و
واجب و برخهی دیگهر را مسهتحب قهرار داده اسهت و انفهاق را نشهانه  3 و زکات، 2همانند خمس

و کمک مهالی بهه خویشهاوندان، یتیمهان، مسهکینان،  4ها تقواپیشگی و هدایت و رستگاری انسان
مصادیق نیکی واقعی و نشانه تداقت و تقوا معرفی نموده واماندگان در راه، سائالن و بردگان را از 

برای تحقق خارجی آن نیز راهکارهای مختلفهی قهرار داده اسهت کهه یکهی از آنهها، روزه  5است.
َِوِ»در این باره فرموده است:  است. امام تادق ِْ ل َِذِللَکَِعََلىَِأه لِ ِال َفق  ِِ َل َةَِمبَ  فُواِِشدو ِْ َوِِليَع 

كَنَِ ِِفى َضِِال َمس  َْ َِماِاف تَ واِِإلَي ِهم  ن يَاَِفيَُؤيُّ َوالِِهمِ ِِالدُّ ِِفىَِأم  ِلَُهم  ُ علت روزه ایهن اسهت کهه اغنیها  6؛اّلَله
نتیجه آنچه را خداوند از پرداخت اموال واجب نموده اسهت،   سختی و شدت فقر را بشناسند و در

 «.  ادا نمایند
 نداشتن ثروتمندان بر فقيران . برتری 2

داننهد و بهه آن فخهر  صور باطهل،  هروت را نشهانه کرامهت و برتهری خهود بهر فقهرا میبرخی به ت
فروشند. قرآن کریم این روحیه ناپسند را توبی  کرده و امتیاز طبقاتی را ناروا دانسهته اسهت. در  می

ُِْ»فلسفه روزه، بر این نکته تأکید شده است و با تعبیر َِوِال َفِقي تَِوَیِبِِهِال غَِنىُّ مساوات معنهوی  7«ليَس 
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ست، نه فقر و  هروت؛  فقیر و  روتمند را بیان داشته است تا همگان متوجه شوند مالک ارزش تقوا
ِإنَّ »ها را نهزد خداونهد بهاتقواترین آنهها قهرار داده اسهت:  تهرین انسهان که در آیه دیگر گرامی چنان

ِه َأْتقاُكْم    1«.َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَّ
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