فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1400ـ رمضان  1442ـ شماره پنجم

آثار فردی و اجتماعی روزه
حجتاالسالم والمسلمینعباسکوثری


*

مقدمه

گستره سبک زندگی اسالمی یا همان حیات طیبه ،عبودیت و بندگی خداست که بر چههار اتهل
رابطه با خدا ،رابطه با خویشتن ،رابطه با مردم و رابطه با طبیعت استوار است .مهمترین جلوههای
رابطه با خدا ،عبادتهایی است که اساس آن ،بر قصد قربت نهاده شده و یکهی از آنهها روزه ،بهه
عنوان یکی از جلوههای زیبای عبادت و بندگی است .روزه از پایههای اسالم است؛ به ایهن معنها
که فرد زمانی در شمار مسلمانان قرار میگیرد که به روزه معتقد باشد .در این مقالهه ضهمن اشهاره
به پیشینه روزه ،به بخشی از آ ار و فواید ارزشمند آن اشاره میشود تا حکمهت الههی دربهاره ایهن
مسأله بید از پید اشکار گردد.
پيشينه و فلسفه روزه

قرآن کریم از وجوآ روزه در امتهای پیشین یاد نموده است .اگهر چهه برخهی مفسهران بهر ایهن
َ
َ ُ َ َ َ َّ َ
ِين ِم ْن ق ْب ِل ُك ْم» 1تنها در اتل تکلیف و حکهم روزه بهوده
باورند تشبیه در جمله «كما ك ِتب علی ال
ً
است .نقل است «قوم یهود غالبا در موقعی که میخواستند اظهار عجز و تواضع در حضور خهدا
نمایند ،روزه میداشتند تا به گناهان خود اعتراف و بهواسطه روزه و توبه ،رضای حضهرت اقهدس
الهی را تحصیل نمایند؛ شروع روزه و امتناع از خوراک ،از غروآ آفتاآ بود که آن شب و فهردا را
تا غروآ بدون خوراک بهسر میبردند» .همچنین «حیات حواریون و مؤمنین ایام گذشته ،عمری
مملو از انکار لذات و زحمات بیشمار و روزهداری بهود» 2.امیرمؤمنهان در بیهان فلسهفه روزه
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1بقره.183 :
 .2مستر هاکس؛ قاموس کتاآ مقدس؛ ص  427و .428
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امِاب ِت ََلء ِ ِ
ِِلخ ََل ِ
صِال َخَق؛ 1خداونهد روزه را واجهب کهرد تها بهه وسهیله آن
ِالص َي َ
فرموده اسهتَ « :و ِّ
ٍ
اخالص خلق را بیازماید» .حضرت در روایتی دیگر درباره روزه فرمهوده اسهتَ « :و ِِلكُل ِّ َِشلىِءِ
ِ
ِالص َيام؛ 2برای هر چیز زکاتی است و زکهات بهدن ،روزه اسهت» .مناسهبترین
َزكَاة َِو َِزكَا ُةِال َب َد ِّ
معنای زکات در این روایت ،نمو ،تزکیه و پاکی است؛ زیرا روزه بدن را از نظهر ظهاهری و معنهوی
ُ
َ 3
پاک و پاکیزه میکند و برای اطاعت از خداوند رشد میدهد .قرآن بها جملهه « َل َع َّل ُك ْذم َت َّتقذون»
فلسفه روزه را بیان داشته است تا به مؤمنان یادآور شود که هدف از روزه ،همان است که شهما بهه
امید رسیدن به خدا و پیامبر ایمان آوردید و آن ،تقوای الهی اسهت کهه بهتهرین زادوتوشهه اسهت؛
افزون بر آنکه روزه ،شکرگزاری از نعمتهای پروردگار و آفریننده هستی و تعظیم الهی است.
آثار روزه

دستورهای الهی بر اساس حکمت و مصالح انسانهاست .قرآن کهریم پهس از بیهان شهماری از
َ
دستورها میفرمایهدِ « :ذل َک ِم َّما أ ْوحی ِإ َل ْي َک َر ُّب َک ِم َن ْال ِح ْك َمذ ِ ؛ 4ایهن [احکهام] از حکمتههایی
است که پروردگارت به تو وحی فرستاده است» .روزه نیز آ ار و برکاتی دارد که برخی از آ هار آن را
ذکر مینماییم.
الف .آثار فردی
 .1عبادی

یکی از آ ار مهم روزه ،جلوههای توحیدی و عبادی آن است که به دو مورد از آن اشاره میکنیم.
 .1/1بزرگ شمردن خدا
َ
َ
ِّ
ُ
َ
قرآن ،یاد کردن عظمت و بزرگی خداوند را بعد از انجام توفیق روزه با جمله « ِلتك ِِّب ُروا الل َه َعل ٰی َمذا
َه َد ُاك ْم» 5بیان داشته است .برخی مفسران « ِل ُت َكب ُروا» را علهت بهرای اتهل روزه میداننهد؛ یعنهی

انجام روزه برای اظهار کبریایی حق تعالی است 6.سعید نقاش میگوید امهام تهادق
 .1محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغه؛ حکمت .252
 .2محمد بن حسین شریف الرضی؛ خصائص االئمه؛ ص .103
 .3بقره.183 :
 .4اسرا.39 :
 .5بقره.185 :
 .6سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،2ص .24

بهه مهن
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فرمود« :در عید فطر تکبیر مستحب است» .پرسیدم« :این تکبیر در چه وقت مستحب اسهت ».
فرمود« :در شب عید ،در مغرآ و عشا و در نماز تبح و نماز عید؛ آنگاه قطع میشهود» .گفهتم:
ِاكبلِْ،اّللِاكبلِْ
ِوِاّلل
ِاكبِْ،اّلل
«چگونه تکبیر بگویم » .فرمود« :میگویی "ا ه َّلل
هَ
ِاكبَِْ،لِالهِاَلِاّلل ه َ
هَ
هَ
ِالحمدِ،اّللِاكبِْعَىِماِهدانا" و منظور از کالم خدا کهه میفرمایهد" :و روزه را کامهل کنیهد و
وِّلل
هَ
هَ
1
خدا را در برابر اینکه هدایتتان کرده ،به عظمت یاد کنید"؛ همین است».
 .1/2شکر الهی

لزوم شکر ،امری فطری است .سرشت انسان بهگونهای اسهت کهه بهه افهرادی کهه بهه وی نیکهی
نمودهاند ،احترام میگذارد .بر این اسهاس وقتهی انسهان هسهتی خهوید را از ذات هسهتیبخد
مییابد و نعمتهای او را از تسخیر خورشید و ماه و زمهین ،آآ و خهاک یهادآور میگهردد؛ ایهن
احساس به او دست میدهد که از درون جان و عمق دل خوید ستایشگر و سپاسهگزار آفریننهده
این نعمتها باشد .یکی از آ ار روزه ،اظهار شکر و سهپاس بهه درگهاه حضهرت احهدیت اسهت.
َّ
َ ُ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ
ُ َ
ذك ُر َ
ون» 2مینویسهند« :ظهاهر
برخی مفسران ذیل جمله « ِلتكب ُروا الل َه َعلی ما هداكم و لعلكم تش
دو جمله فوق به قرینه حرف "الم" ،بیانگر غر و نتیجهه اتهل روزه اسهت ،نهه حکهم اسهتثنای
مریض و مسافر؛ در نتیجه معنای آن این است که روزه برای اظهار کبریهایی خداونهد و بهه جهای
آوردن شکر است»؛ 3بدینسان که نعمت نزول قرآن و هدایت را از خداوند میداند و بها سهرور و
خوشحالی ،جان و دل را برای انجام تکلیف روزه آماده میکند.
 .2اخالقی

انسان زمانی میتواند به اهداف و آرمانهای انسانی خوید دست یابد که هواهای نفسهانیاش را
مهار کند و از سبک زندگی حیوانی دوری گزیند .فردی کهه اوقهات خهوید را تهرف عیاشهی و
ارضای تمایالت شهوانی میکند ،نمیتواند به دانهد ،هنهر ،تهنعت ،ایثهار ،احتهرام بهه حقهوق
دیگران ،کرامت و فضیلتهای انسانی دست یابد؛ از همین روست که در روایت آمده اسهتَ « :وِ
َلِعق َ َِم َ ِ َهوی؛ 4عقل با هوس جمع نمیگردد» .تقهوا ،ایجهاد حفها و قهدرت روح در مقابهل
َ
گناهان ،هوسها و کارهای ضد اخالق اسهت .یکهی از راهههای دسهتیابی بهه تقهوا ،روزه اسهت؛
 .1محمد بن حسن حر عاملی؛ وسائل الشیعة؛ ج  ،7ص .456
 .2بقره.185 :
 .3سید محمدحسین طباطبایی؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،2ص .24
 .4عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غررالحكم و دررالكلم؛ ح .10541
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ُ َ َ
َ ُ
ُ َ
َ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ
ْ
َّ َ
ذب َعلذی الذِين ِمذن
يام كمذا ك ِت
آمنوا ك ِت َب َعل ْيك ُم الص
چنانکه خداوند میفرماید« :يا أيها الِين
َق ْبل ُك ْم َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُق َ
ون؛ 1ای افرادی که ایمان آوردهاید ،روزه بر شما نوشته شده است؛ همانگونه کهه
ِ

بر کسانی که قبل از شما بودند ،نوشته شد تا پرهیزکار شوید» .تقوا در قرآن به لبهاس تشهبیه شهده
ُ َّ ْ
َ
التقوی ِذل َک خ ْير» 2.شاید به این دلیل که تقوا همانند لباس ،مصهونیت و زینهت
استَ « :و ِلباس
اسههت؛ مصههونیت از گنههاه و هوسهههای زودگههذر و زینههت بههرای روح و شخصههیت انسههانی.
امیرمؤمنان فرموده است:

ِ
اِوِ ُخ َِ َعتِل ُُجم َهاِفتَ َق وحمتِِ ِب ِهم ِِفلىِالنو ِ
لارِ َأ ََلِ
ِعََي َهاِ َأهَُ َه َ
َأ ََل َِو ِِإ و ِال َخ َط َاياِ َخي ُِش ُمسِِ ُحم َ َ
َ
ُ
ِ
ِ
اِوِ ُأع ُطواِ َأ ِز ومتَ َهاِ َف َأو َر َِي ُته ُمِال َجنول ؛ 3آگهاه باشهید
ِعََي َهاِ َأهَُ َه َ
یِم َط َاياِ ُذلُ ِِ ُحم َ َ
َوِإ و ِالتوق َو َ
همانا گناهان چون مرکبهای بدرفتارند که سواران خود هگناهکاران را عنان رهها شهده در
آتد دوزخ میاندازند؛ اما تقوا چونان مرکبهای فرمانبرداری هسهتند کهه سهواران خهود را

عنان بر دست ،وارد بهشت جاویدان میکنند.
امام تادق نیز فرموده استِ « :إ َذاِصمتِ َفَيصمِسمعکِوِبصْ ِ
لْ ِام َِوِال َق ِبلي ِ َِو َِي ِ ِ
ُ َ َ ُ َ ُ َ َ َ َ ُ َ
کِم َِْال َح َ
4
ال ِمْاءِوِ َأ َذیِال َخ ِاي ِمِوِليكُِْعََيکِو َقارِالص ِائ ِمِو ََِلِتَجع ِيوم ِ
ک؛ ههر گهاه
کِكَ َيو ِم ِِفط ِْ َِ
ِصوم َ
َ َ َ ُ و َ
َ َ َ
َ َ َ َ
َ َ

روزه گرفتی ،گوش و چشم تو نیهز بایهد از ارتکهاآ حهرام و زشهت روزه بهدارد و در ایهن حهال از
کشمکد و آزار خدمتکار بپرهیهزی و بهر توسهت کهه دارای سهنگینی و وقهار روزهدار باشهی و آن
روزت با روزی که روزه نداری ،یکسان نباشد».

 .3بهداشتی

در حدیث معروفی از پیامبرخدا آمده استُ « :صومواِ َت ِص ُّحوا؛ 5روزه بگیرید تا سالم شهوید».
برخی دانشمندان درباره رابطه روزه با سالمت معتقدند عامل بسیاری از بیماریها ،زیهادهروی در
خوردن غذاهای مختلف است؛ چون مواد اضهافی جهذآ نمیشهود و بهه تهورت چربیههای
مزاحم در نقاط مختلف بدن و قند اضافی در خون باقی میمانهد .ایهن مهواد اضهافی در البههالی
عضالت بدن ،در واقع لجنزارهای متعفنی برای پرورش انواع میکروآهها و بیماریههای عفهونی
 .1بقره.183 :
 .2اعراف.26 :
 .3محمد بن حسین شریف الرضی؛ نه البالغه؛ خطبه .16
 .4محمد بن علی تدوق؛ ُ
کتاب من الیحضره الفقیه؛ ج  ،2ص .108
 .5محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج ،93ص.255
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است .در این حال بهترین راه برای مبارزه با این بیماریها ،نابود کردن این لجنزارها از راه امسهاک
و روزه است .روزه ،زبالهها و مواد اضهافی و جهذآ نشهده بهدن را میسهوزاند و در واقهع بهدن را
«خانهتکانی» میکند .بدیهی است شخ روزهدار طبق دستور اسالم ،نبایهد هنگهام «افطهار» و
«سحر» در خوردن غذا افراط و زیادهروی کند تا از این ا ر بهداشتی نتیجه کامهل بگیهرد؛ در غیهر
این تورت ممکن است نتیجه برعکس شود 1.امیرمؤمنان با اشاره به نقهد روزه در سهالمت
ِ 2
ِ َ ٍ ِ
ِ
ٍ
ِ
ور؛
لد ِ
ِالص ُ
روان انسان ،فرموده است« :ص َي ُ
ِالصب ِْ َِوِثَ ََلثَ ِأيوامِفىِكُ ِّ َِشهْ َِيذ َهب َِْ ِب َب ََل ِب ُّ
ام َِشه ِْ و
روزه در ماه تبر هرمضان و سه روز در هر ماه ،دلشورهها [و اضطراآهای درونی] را میبرد».
 .4روحی و روانی
 .4/1تقویت اراده

یکی از مهمترین عوامل موفقیت و کامیابی انسان ،داشهتن ارادهای قهوی و محکهم اسهت .انسهان
توانایی دارد در برابر میلهای درونی خود ایستادگی کند و فرمان آنهها را اجهرا نکنهد .انسهان ایهن
توانایی را به حکم یک نیروی دیگر دارد که از آن به «اراده» تعبیهر میشهود و تحهت فرمهان عقهل
عمل میکند؛ یعنی عقل تشخی میدهد و اراده انجام میدهد 3.اگر اراده قوی باشد ،بهدن او را
ِع وملاِ َق ِو َيلتِِ
همراهی میکند؛ چنانکه امام تادق در حدیثی فرموده استَ « :م َ
لع ََ َِب َ
لد َ
اِض ُ
َعََي ِهِال ِّنيو ؛ 4هیچ بدنی از تحمل آنچه نیت و اراده بر انجام آن قوی باشد ،ناتوان نشده است».
یکی از آ ار روزه ،تقویت اراده و تمرین مقاومت است .رسول گرامی اسالم هر گاه با مشکلی
روبهرو میشد که او را ناراحت میکرد ،از نماز و روزه مدد میگرفهت 5.تفسهیر تهبر بهه روزه ،از
باآ تطبیق و بیان یکی از مصادیق روشن آن اسهت؛  6زیهرا انسهان در پرتهو ایهن عبهادت بهزرگ،
7
ارادهای نیرومند و ایمانی استوار پیدا میکند و حاکمیت عقلد بر هوسهاید مسلم میگردد.
 .4/2شادمانی

از رسول گرامی اسالم

ِ
روایت شده استِ « :ل ِ
لد ِِإف َط ِ
لار ِ َِوِ َفْ َحل َِيلو َمِ
َصائ ِمِ َفْ َحتَا ِ ِ َفْ َح ِعن َ
و

 .1ناتر مکارم شیرازی و همکاران؛ تفسیر نمونه؛ ج  ،1ص .632
 .2محمد بن علی تدوق؛ ثواب االعمال و عقاب االعمال؛ ص .79
 .3ر.ک :مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج  ،23ص .662
 .4محمد بن علی تدوق؛ ع
کتاآ من الیحضره الفقیه؛ ج  ،4ص .400
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ىِربو ُِه؛ 1برای روزهدار دو خوشحالی است :یکی هنگام افطار و دیگری زمان مالقات با خهدا».
َيَ َق َ
مقصود از خوشحالی در زمان افطار ،احساس مسهرت از توفیهق بهر عمهل نیهک و افهزون شهدن
خوبیها در نامه عمل است ،هو گرنه دستیابی به خهوردن و آشهامیدن ،موجهب مهدح و سهتاید
نیست 2و خوشحالی در قیامت ،به دلیل رسیدن به پاداشهای بزرگ الهی و خشهنودی خداونهد
است.



 .4/3معرفت شهودی

داندهای انسانی از دو راه حاتل میشود :نظری و شهودی که دستیابی به آن ،از راه تقوا و تزکیهه
ُ
است؛ چنانکه قرآن فرموده استَ « :و َمن َي َّتق ِّالل َه َيجع له فرقانا؛ 3هر کهه تقهوای الههی داشهته
باشد ،خداوند به او فرقان و قدرت جداسازی حق از باطل میدهد» .بر اسهاس حهدیث معهراج،
خداوند به پیامبر فرمود:

ِ
ِالحكم َ ِو ِ
ور ُث ِ
ور ُثِالمع ِْ َف َ َِوِالمع ِْ َف ُ ِتُ ِ
ِالحكم ُ ِتُ ِ
الصو ُمِي ِ
لدِ
يِْ َف ِِّ َذاِاستَي َق َِْال َِعب ُ
َ َ
ور ُثِال َيق َ
َ
َ
َ
و ُ
4
ََلِيُ َب ِالىِ َكي ََِ َأص َب َِِ ِب ُعس ٍِْ َأمِ ِبيُسْ؛ روزه حکمت را به ارث میگذارد و حکمت ،معرفت
و شناخت را .این در حالی است که شناخت ،سبب یقهین میگهردد و چهون یقهین حاتهل

شود ،دیگر براید فرق نمیکند که در آسانی و رفاه باشد یا در سختی و مشقت.
 .5پاداش اخروی

یکی از مهمترین آ ار روزه ،بهرهمندی از پاداشهای اخروی است؛ چنانکه قهرآن فرمهوده اسهت:
ُ
َ
َّ َ َ َ
َّ
«ف َم ْن ُز ْح ِز َح َع ِن الن ِار َو أ ْد ِخ َ ْال َجن فق ْد فاز؛ 5هر کهس را از آتهد دور سهازند و بهه بهشهت در
ار؛ 6روزه،
ِجنو ِِم َِْالنو ِِ
الصو ُم ُ
آورند ،به رستگاری رسیده است» .از پیامبر روایت شده است « :و
سپر محافظت کننده از آتد است» .همچنین فرموده است« :خداوند عزوجل در برابر هر یک از
کردار فرزند آدم ،ده تا هفتصد برابر پاداش میدهد ،مگر تبر؛ زیهرا آن بهرای مهن اسهت و خهود
پاداش آن را خواهم داد .بنابراین پاداش تبر در خزانه علم خدا نگهداری شده اسهت و منظهور از
 .1محمد بن علی تدوق؛ معانی االخبار؛ ص .409
 .2همان.
 .3انفال.29 :
 .4حسن بن محمد دیلمی؛ ارشاد القلوب؛ ج  ،1ص .203
 .5آلعمران.71 :
ع
 .6محمد بن علی تدوق؛ کتاآ من الیحضره الفقیه؛ ج  ،2ص .74
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تبر ،روزه است».

1

ب .آثار اجتماعی

یکی از ویژگیهای عبادتهای اسالمی ،هماهنگی آنها با تکالیف اجتماعی است .به همانسهان
که روزه واجب شده است ،جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و زکات و ح نیز واجهب شهده
است.
 .1انجام تکاليف مالی

اسالم برای عدالت اجتماعی و اقتصادی ،احکام خاتی را مقرر داشهته اسهت .برخهی از آنهها را
همانند خمس 2و زکات 3،واجب و برخهی دیگهر را مسهتحب قهرار داده اسهت و انفهاق را نشهانه
تقواپیشگی و هدایت و رستگاری انسانها 4و کمک مهالی بهه خویشهاوندان ،یتیمهان ،مسهکینان،
واماندگان در راه ،سائالن و بردگان را از مصادیق نیکی واقعی و نشانه تداقت و تقوا معرفی نموده
است 5.برای تحقق خارجی آن نیز راهکارهای مختلفهی قهرار داده اسهت کهه یکهی از آنهها ،روزه
واِش ود َةِمبَ ِ ِ
است .امام تادق در این باره فرموده است« :و ِِليع ِْ ُف ِ
ِعََلىِ َأهل ِ ِال َفق ِ
لْ َِوِ
َلِِ َذل َ
لک َ
َ
َ َ
ِِ 6
ِ ِ
الدنياِ َفي َؤ ُّي ِ
اّللِل َُهم ِِفىِ َأم َوالهمِ؛ علت روزه ایهن اسهت کهه اغنیها
واِإلَي ِهم َِماِافتَ َْ َ
ال َمسكَنَ ِفىِ ُّ َ ُ
ضِِ ه َ ُ
سختی و شدت فقر را بشناسند و در نتیجه آنچه را خداوند از پرداخت اموال واجب نموده اسهت،
ادا نمایند».
 .2برتری نداشتن ثروتمندان بر فقيران

برخی به تصور باطهل ،هروت را نشهانه کرامهت و برتهری خهود بهر فقهرا میداننهد و بهه آن فخهر
میفروشند .قرآن کریم این روحیه ناپسند را توبی کرده و امتیاز طبقاتی را ناروا دانسهته اسهت .در
يْ» 7مساوات معنهوی
فلسفه روزه ،بر این نکته تأکید شده است و با تعبیر« َليستَ ِو َیِ ِب ِهِال َغ ِن ُّى َِوِال َف ِق ُِ
 .1محمد بن علی تدوق؛ معانی االخبار؛ ص .409
 .2انفال.41 :
 .3توبه.60 :
 .4بقره 3 ،2 :و .5
 .5بقره.177 :
 .6محمد بن حسن حر عاملی؛ وسایل الشیعه؛ ج ،10ص .7
 .7همان.
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فقیر و روتمند را بیان داشته است تا همگان متوجه شوند مالک ارزش تقواست ،نه فقر و هروت؛
چنانکه در آیه دیگر گرامیتهرین انسهانها را نهزد خداونهد بهاتقواترین آنهها قهرار داده اسهتِ « :إ َّن
َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َّ َ ْ ُ ْ 1
أكرمكم ِعند الل ِه أتقاكم».
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