
 

 

 خواری داری و روزه آثار و پیامدهای روزه

* هراهیائیان

 مقدمه
وزد و ههر لحظهه آن،  ها می های رحمت الهی بر انسان ن، از ایام پر برکتی است که نسیمماه رمضا

تر شد.  توان به نقطه تکامل انسانی ن دیک و ن دیک مندی از آن می فرصت مناسبی است که با بهره
، های تربیتی و سازندگی مانند صبر داری است. روزه آ ار و فایده یکی از مسائل مهم این ماه، روزه

گرایی، کنترل شهوت، شکوفایی حس همدردی با فقرا و کم شدن شهکاف طبقهاتی و ... را  آخرت
به همراه دارد. خداوند با تشریع روزه، فرصت مناسه  را در اختیهار انسهان قهرار داده اسهت تها او 

یهک اللهی ن د اش در راه رسیدن به قرب الهی را به فعلیت برساند و به مقهام خلیفها استعداد بالقوه
خواری نیه  دارای عواقه   داری دارای فواید فردی و اجتماعی است، روزه گونه که روزه شود. همان

آ هار »و « داری آ هار روزه»رو با دو محور اصلی  نوشتار پیش .و آ ار زیانبار فردی و اجتماعی است
 تدوین شده است.« خواری روزه

 اهمیت و جایگاه روزه
های  ادیان گذشته و اسالم مهورد توجهه خهاص است که در گ ارهترین عبادات  روزه، یکی از مهم

زياِكِ ا»فرماید:  قرار گرفته است. خداوند در حدیث قدسی می ِْ اُيِا اَ ناا و ا و روزه بهرای مهن  1؛ ُصه
دار اسهت. ایهن تعبیهر  ؛ یعنی تقرب به من، بهترین پاداش روزه«است و من خودم پاداش او هستم

دهم  و یا اینکه من ج ای روزه هسهتم، یعنهی خهدا  من پاداش روزه را میکه روزه برای من است و 
دربهاره  داری است. امام صادق دار است؛ بیانگر اهمیت باالی روزه خودش پاداش انسان روزه

 اهمیت و ارزش روزه فرموده است: 
                                                           

 دیث.کارشناس ارشد علوم قرآن و ح* 
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اَ اااَمْنا ِ اااََ َّه َلاااُِ َِ اَ ا اَك واااَفْامًااِفيااَعزه ََ
َ
اَفَ َح م ُْ ا  َِ َلاااِشده اَ كه

ٌ
َ َُ اااَظ َُ ا َسأحو ُْ اَف اَمََّأ   َِ أ

ُْ اِكأِ ا َ  َُّه و
َ اَمََلِئ َا ََ فَحَ اَ اَبْ  ْهَيَباِب

َ
اَماا  َُ و ا له َِ اَ ا اَعزه ْفَطَ اَةاَلا َُّه و

َ
ىاِإَن ا  ته ََ ا َبشم و َن و اَ افو َه و ِْ ِتأياَ 
َُ وا ا ٍو ياَةْداَغَفْ  نم

َ
گرم روزه بگیرد و تشنه هر کس برای خداوند در روزی بسیار  1؛ ْشَهدو  ا 

دار را مسح کننهد  کند تا بیایند و صورت این روزه شود، خداوند ه ار ملک را موظف می
فرمایهد: چقهدر  و به او بشارت )بهشت( بدهند تا اینکه در وقت افطار خداوند به او می

ام را  اند. ای مالئکه من! شهاهد باشهید کهه مهن ایهن بنهده بوی تو و روح تو خوشبو شده
 ام.  خشیدهب

 آثار فردی و اجتماعی روزه 
ها بنها نههاده و در دسهتوراتش مصهلحت انسهان را  خداوند متعال قوانین را بر مبنای فطرت انسان

ا»فرموده است:  لحاظ کرده است؛ چنانکه امام باقر َُ ْبَحاَن وااا َُّه َاااِإ ىااسو َُ َخَّْأَقاَ اااَ اَتَعأا ُْ ...اَخََّأَقا 
ا له َِ اَ ا اَعََِّماَعزه ََ ه اَ ا ْماَعْنأ و ْماَفَنَهأاةو ةو أ ُّ َو ْماَ ا...اَعََِّماَمأااَف هو َُ ا َّه و ََ

َ
ْماَفَ هو ْصَِّحو ْماَ اَماافو هو ْكَد نو

َ
اِكِ ا  ا و ْو اَمااَت َمأ و

داند که چه چی ی برای او مفید و چه چیه ی  خداوندی که انسان را خل  کرده است، می 2؛َعََّْيِهْما
از آنجها کهه خداونهد «. و چی  مضر را حرام کرده اسهتمضر است؛ در نتیجه چی  مفید را حالل 

دههد؛ بنهابراین در  ای انجام نمی حکیم و افعالش نی  بر اساس حکمت است و کار قبیح و بیهوده
از آن « فلسهفه احکهام»ورای هر امر و نهی الهی، حکمتی نهفته است که در برخی موارد با عنوان 

هها اشهاره  ی و اجتماعی بیان شده است که به برخهی از آنشود. برای روزه نی  آ ار مهم فرد یاد می
 شود: می

 آثار فردی. 1
 . صبرافزایی1/1

هها صهبر و شهکیبایی کنهد؛ پیهروز و  زندگی آدمی، آمیخته با مشکالتی است که اگر در مقابهل آن
رسد. منظور از صبر همان استقامت در برابر مشکالت و حهواد   شود و به مقصد می سربلند می

تهابی، از دسهت دادن مقاومهت و تسهلیم شهدن در برابهر  گون و نقطهه مقابهل آن، جه ع و بیگونا
هها، رزق و بهرق دنیها و  مشکالت است. انسانی که نتواند در برابهر نفهس سهرکش، ههوا و هوس

اللهه و اطاعهت از دسهتورات  توانهد در طریه  معرفت های گناه ایستادگی کنهد؛ هرگه  نمی جاذبه

                                                           

 . همان.1
 .242، ص 6 . همان، ج 2
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ترین آ ار روزه، صهبراف ایی اسهت؛ چنانکهه  رو یکی از مهم لند باشد. از اینتعالی موف  و سرب ح 
نْبِر َو »خداوند مؤمنان را به صبر و پایداری توصیه کرده است:  ََ آَمُننول لْسنَتِعيُنول ِبالصَّ ِذي َها للَّ َيا َأيُّ

ََّلةِ  أيَا»در تفسیر این آیهه شهریفه فرمهوده اسهت:  امام صادق 1«.للصَّ ا ُصم أْب و أْتا ُصه َُ ا...اِإَن اَنَز ا و
أْبِ اَفْعِنأىا ا اِكاُصه اَ ا ْسَتِعينو الو ْو اَف له َِ  َ َ اَعزه ا َُّه ُه ْماَفِن اَفََّْيصو َو ِدفَد اَ ا ُشه َُ و اِز ِلا ُنه ِو أَياَ اِكاُ ه ]منظهور  2؛ ُصم

. از[ صبر، همان روزه است. هر گاه انسان به پیشامدی ناگوار و شدید دچار شود، باید روزه بگیهرد
ْبرِ فرماید:  همانا خداوند ع وجل می  «.گرفتن ]یاری طلبید[ روزه   ؛ یعنی به وسیلهَولْسَتِعيُنوْل ِبالصَّ

در روایات صبر به سه نوع صبر بر اطاعهت، صهبر بهر معصهیت و صهبر بهر مصهیبت یعنهی  
صبر و  قرآن کریم نی  3پایداری در برابر حواد  تل  و ناگوار و ترک ج ع و ف ع تقسیم شده است.

َسََّلٌم َعَ ْيُکْم ِبَمنا َصنَبْرُتْم َفنِنْعَم »استقامت را کلید ورود به بهشت معرفی کرده و فرموده است: 
لرِ  گویند[ درود بهر شهما بهه ]پهاداش[ آنچهه صهبر کردیهد. راسهتی چهه   ]و به آنان می 4؛ُعْقَبی للدَّ

 «.نیکوست فرجام آن سرای

 . سالمت جسمی و روانی  2/1

روزه گرفتن، نه گرسنگی کشیدن است و نه یک روش درمانگر؛ بلکه »گوید:  بکر میدکتر فریتس 
دهد که خود را برای ترمیم و نظافت درونهی و  یک نوع استراحتی است که به بدن این امکان را می

وی معتقهد  5«.بیرون ریختن مواد م احم بسیج نماید و دوباره خود را پاکسهازی و بازسهازی کنهد
هها، نتهایج روزه غیهر قابهل تصهور اسهت و بهه نظهر مهن بها  پیشگیری از بیماری در مقام»است: 
ای کهه پیونهد  ترین روش برای جوان شدن و ترمیم بدن است و در مقایسه بها روش درمهانی ارزش
 6«.گردد، قابل مقایسه نیست های تازه روی شخص نیازمند اجرا می سلول

داری بر درمان و یها جلهوگیری از بسهیاری  روزهدهنده تا یر  تحقیقات علمی، نشان  از  بسیاری
ها همچون دیابت، فشارخون، اختالالت گوارشی، سهندرم متابولیهک و تصهل  شهرایین  بیماری

ها،  مواد غذایی از جمله کربوهیهدرات  می ان دریافت  کاهش  است که در تمامی این موارد به تأ یر
                                                           

 .153. بقره: 1
 .63، ص 4. همان، ج 2
َیا: »91، ص 2همان، ج . 3 اَعا  َو َصْبٌر َعن  اْلَمْعص  یَبا  َو َصْبٌر َعَلی الطَّ ْنَد اْلُمص  ْبُر َ اَلَ ٌا َصْبٌر ع   «.الصَّ
 .24رعد: . 4
 .05/04/1393، « مرات معنوی و مادی روزه»الله العظمی مکارم شیرازی،  رسانی دفتر حضرت آیت پایگاه اطالع. 5

https://makarem.ir/main.aspx?lid=0&typeinfo=1&catid=25389&pageindex=0&mid=326124 
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دیگهر بسهیاری از تحقیقهات   اسهت. از طهرف ها اشاره شده ها در درمان بیماری چربی و پروتئین
و افسردگی و نی  اف ایش ع ت نفهس   ، استرس اضطراب  داری بر کاهش می ان دهنده ا ر روزه نشان

ها و  اسهتروئید  کورتیکهو  در افراد مختلف است. با توجه به ارتباط مستقیم بین اضهطراب و میه ان 
ایمنی و تهأ یر   سیستم  بر  داری یدی بر تأ یر روزهتأ یر آن بر کاهش سطح ایمنی، تحقیقات فوق تأک

اسهت کهه  خدا این نتایج، در واقع همان سخن ارزشهمند رسهول 1آن بر سالمت جسم است.
ا »فرمود:  ا اَتِصحُّ امو روی در خهوردن  از نظر طبیبهان زیهاده«. روزه بگیرید تا تندرست بمانید 2؛َو

ههای  اضافی جذب نشهده بهه صهورت چربیشود مواد  غذاهای مختلف و پرخوری، موج  می
الی عضهالت  م احم در نقاط مختلف بدن یا چربی و قند اضافی در خون بهاقی بمانهد و در البهه

ههای عفهونی بهه وجهود آورد.  هها و بیماری زارهای متعفنی برای پرورش انواع میکروب  بدن، لجن
ها و مواد اضافی و جهذب  روزه، زباله داری است. در واقع ها، روزه بهترین راه مبارزه با این بیماری

کنهد. بهه عبهارتی روزه، نهوعی اسهتراحت بهرای  تکانی می سوزاند و بهدن را خانهه نشده بدن را می
های بهدن و همهواره  ترین دسهتگاه های گوارشی است و از آنجا که این دستگاه از حسهاس دستگاه

    3ها بسیار ضروری است. مشغول کار است، این استراحت برای آن

 افزایی . نظم3/1

شناسهی و نظهم در  آید، وقت یکی از عوامل مهم پیشرفت که از مظاهر تمدن اسالمی به شمار می
امور است. اهمیت این مسئله در اسالم تا آنجاست که به پیهروان خهویش سهفارش کهرده اسهت 

نظمهی  برنهامگی و بی تمام کارهای خود را حساب شده و به صهورت مهنظم انجهام دهنهد و از بی
گونه سفارش کرده اسهت:  نامه خویش به همه مؤمنان این در وصیت پرهی  کنند. امیرالمؤمنین

ْما» ْمِ كو
َ
ِ اَ اَنْظِما  َایا َُّه ْْ اِكَتاِكياِكَت ْةَِّياَ اَمْناَكَََّا و

َ
ِدياَ ا  َُ يَعاَ  ُِ َِ ااَ ا َُ

ي و َِ  
و
شما و همه فرزنهدان و  4؛ 

 «.کنم رسد، به تقوا و نظم در کارها سفارش میبستگان و هر کسی را که وصبت من به او ب
های مؤمن وضع کرده است، بهترین  ری ی و نظمی که خداوند برای برنامه عبادی انسان برنامه

ری ی انجهام دهنهد و مهاه  درس برای مسلمانان است تا تمامی امور زنهدگی خهویش را بها برنامهه

                                                           

 .08/02/1399، «ید و احادیثداری و سیستم ایمنی از منظر قرآن مج روزه»رسانی حوزه،  . پایگاه اطالع1
https://hawzah.net/fa/Article/View/98996 

 .342، ص 1، ج دعائر االسال حیون مغربی،  . نعمان بن محمد ابن2
 .408، ص 10، ج ل الشیعهئوسا. محمد بن حسن حر عاملی، 3
 .421، ص 47، تصحیح صبحی صالح، نامه البالغه نهج. حسین بن محمد شریف الرضی، 4
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ست تا انسان افه ون بهر نظهم در کارههای رمضان، بهترین زمان برای تمرین نظم و در طول سال ا
منهد نماینهد و از آ هار و  عبادی مانند نماز اول وقت، کارهای شخصی و اجتماعی خویش را نظام

 مند شوند. برکات فردی و اجتماعی آن بهره
شهان  هها در همهه امهور زندگی  نگاهی به زندگی افراد موف  جامعه، بیانگر نظهم خهاص آن نیم

ری ی امهام  السهالم سهید هاشهم رسهولی محالتهی دربهاره نظهم و برنامهها است؛ چنانکه حجت
 گوید:  می خمینی

 ها اول وقههت خههدمت امههام بههرای اینجانهه  و برخههی از دوسههتان دیگههر کههه صههبح
رسیدیم، مسلم بود که سر ساعت هشهت و دو یها سهه دقیقهه، یعنهی پهس از اینکهه  می

برای گ ارش کارها و انجام وظایفی زدند و ما  کردند، زنگ می خالصه اخبار را گوش می
طوری که اگر یک روز این وقت به هشت و پنج  رسیدیم؛ به شان می که داشتیم، خدمت

شان مناس  نیسهت و  ای افتاده و وضع و حال فهمیدیم که اتفاق تازه رسید، می دقیقه می
 1شان شده است. یا کسی ن د ایشان رفته که مانع زنگ زدن

 . تقویت اراده4/1

ای قهوی و  ها از اراده تواند در کارههایش موفه  باشهد کهه در کنهار سهایر زمینهه می هنگامی میآد
ناپذیر برخوردار باشد. ماه مبارک رمضان، بهترین فرصهت بهرای تقویهت اراده اسهت. بلنهد  خلل

شدن در سحرها، نخوردن در طول روز، نگه داشتن چشهم و زبهان و گهوش از شهنیدن و دیهدن و 
ناپهذیر اسهت.  ای قهوی و خلل را که خداوند متعال حرام کرده است، نیازمنهد ارادهگفتن هر آنچه 

ا»در این زمینه فرموده است:  امام صادق َِ اااَمااَتعو ٌُ أ ااَكَد يه ااَةِاَفأْتاَعََّْيأِ ا ُنم ُه هنگهامی کهه  2؛َع
نیت، محکم و قوی باشد؛ بدن ]از پذیرش کارهای سخت و سنگین در راه رسهیدن بهه مقصهود[ 

بنابراین تصمیم و ع م راس  در کارهها، قهدرت و تهوان جسهمی را «. عیف و ناتوان نخواهد شدض
 بخشد. برد و به انسان نیرو و توان می باال می

 آثار اجتماعی. 2

های اجتماعی، یکی از معضالت جامعه کنونی است که با پیشرفت تکنولوژی و آسان  ناهنجاری
شیاطین انسی بهر ایهن مشهکل افه وده   توسط  مجازی  ها از طری  فضای شدن آموزش ناهنجاری
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هها در  هها، انحرافهات و کجروی شده است. راهبرد اسالم، اعمهال هنجارهها و کنتهرل ناهنجاری
و مفاسهد جهاودانی و   کهرده اسهت، مصهالح  بایدها و نبایهدهایی کهه اسهالم ارائهه  . جامعه است

داری  کننهد. یکهی از بایهدها روزه وبی ایفا میخ  خویش را به  نقش  همیشگی دارند و در هر زمانی
ها، کهاهش نامالیمهات و  الهی، آ ار و برکات فراوانی به دنبال دارد که یکی از آن  دستور  این .است

 1های اجتماعی است. ناهنجاری

 . کاهش فقر و فاصله طبقاتی1/2

یعنی فقر و تهیدستی در یک فقر و تهیدستی و تراکم اموال و  روت در تقابل با یکدیگر قرار دارند؛ 
اندوزنهد کهه  ای  هروت می سو و تراکم اموال و  روت در سوی دیگر قرار دارنهد. برخهی بهه انهدازه

ای دیگهر از فقهر و تهیدسهتی و گرسهنگی رنهج  شان را داشته باشند و عده توانند حساب اموال نمی
کنهد. عاطفهه  یهدار میبرند. روزه، حس همدردی و همسویی با قشر مستضعف را در انسهان ب می

شهود و موقعیهت گرسهنگان و مسهتمندان را  دار با گرسنگی و تشنگی موقتی شکوفا می انسان روزه
کنهد و از دردههای محرومهان غافهل  رو حقوق زیردسهتان را ضهایع نمی کند؛ از این بهتر درک می

 درباره چرایی وجوب روزه فرموده است:  شود. امام صادق نمی
ا َُ ااَفَ  َُ َلااا َُّه واااِإنه َِ اَ ا َياَ اااَعزه َيْسَتِاَيااا ُصم َاِنأيوااِكأِ اااُِ ُْ أْنااا  أْماَف و َُ َاِنأيها ُْ ا  ُه

َ
أَ ا  ُِ اَ اَن يأ و ِْ َف

ُْ َ ا 
اَعأ أ و َب َقا َُّه

َ
َب َقاَشْيئًااَةَدَباَعََّْيِ اَفَ

َ
اا  َُ َّه َاِنيهاكو ُْ ا  ُه يَ اِأَ ِْ َف

ُْ َما  ََ اِعاَفَيْ  جو ُْ ا  َيِجَداَمسه أُِ َِ اَ ا ازه له
َما ََ اَفَيأْ  ِِ أِعي َه اَعََّأىا ُ َيأِ قه ُِ أِما

َُ اِعاَ ا ْأَ جو ُْ ا  َاِنيهاَمسه ُْ ِذفَقا  افو ُْ
َ
ِ اَ ا  ِْ َياَكْيَناَخَّْ َسام افو ُْ

َ
 

َجاِئَعا ُْ خداوند روزه را واج  کرد تا غنی و فقیر با هم مساوی باشهند و بهدان جههت  2؛ 
کند و هر وقت چیه ی خواسهته، که غنی رنج و گرسنگی را لمس نکرده تا به فقیر رحم 

قدرت بهه دسهت آوردن آن را داشهته اسهت؛ خهدا خواسهته اسهت کهه میهان بنهدگانش 
یکنواختی به وجود آورد و خواسته است  روتمند طعم گرسنگی را بچشد و اگر ج  این 

 کرد.  بود،  روتمند بر گرسنه و مستمند رحم نمی

 تقویت پیوندهای دوستانه و خانوادگی. 2/2

دید یکی از عوامل تقویت روابط اجتماعی خاص در گروه دوستان، خویشان، و همسایگان، تر بی
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گیهرد کهه  های غذایی صهورت می رفت و آمدهایی است که بر اساس دعوت و اجابت برای وعده
ای که از نظر برآوردن نیازهای عهاطفی و پهرورش شخصهیت کودکهان دارد؛ بهرای  اف ون بر فایده

اکنون در دنیایی که بهه سهرعت  .د و برای سالمت روانی ایشان حیاتی استب رگساالن بسیار مفی
کند و به تهدریج ارتباطهات خهانوادگی و  رو به فردیت و دوری عاطفی افراد از یکدیگر حرکت می

نماید، ماه مبارک رمضان فرصتی برای مقابله بهر ایهن جبهر نهامیمون  خویشاوندی را تضعیف می
سهو و  مؤکد اولیای دین بر افطاری دادن در این مهاه شهریف از یک های دنیای مدرن است. توصیه

تأکید بر اجابت دعوت دیگران از سوی دیگر، از عواملی اسهت کهه بهه طهور محسهوس موجه  
هها را در جامعهه اسهالمی در مهاه  بهبودی و تقویت روابط دوستانه و خویشاوندی افراد و خانواده

ه افطاری رفتن و افطاری دادن نی  همچون هر نوع تعامل البته باید توجه داشت ک .شود رمضان می
تهوجهی، فوایهد آن را  اجتماعی دیگر در معرض آفاتی قرار دارد کهه ممکهن اسهت در صهورت بی

چشمی و رقابت کردن در باال بردن کیفیت و کمیت  الشعاع قرار دهد. برای مثال چشم و هم تحت
گر در دعوت یا اجابت شدن، به زحمهت انهداختن ها، داشتن توقعات غیر واقعی از یکدی پذیرایی

بیش از حد همسر و فرزندان بهرای برگه ار کهردن مراسهم افطهاری و ...، مخهالف ههدف اصهلی 
در تشوی  و ترغی  به افطاری دادن و افطاری رفتن است. به نظر  و امامان معصوم پیامبر

ن به نیت اصلی که حصول  واب الههی توان با بازگشت ها و موارد مشابه آن، می رسد از همه این می
  1و تقویت روابط اجتماعی و خانوادگی دوستانه است، احتراز نمود.

 . کاهش فحشا و منکرات2/3

های فی یولوژیک انسان است که خدای متعال بهرای بقهای  میل به مسائل جنسی، یکی از گرایش
اگر این غریه ه بهه شهیوه صهحیح .  است  نسل و آرامش روح و روان آدمی در وجود او ودیعه نهاده

کنترل شود و در مسیر درست خود قرار گیرد، آ ار مثبتی در پی دارد؛ امها اگهر از مسهیر صهحیح و 
  ناپهذیری و اجتماعی جبران  اخالقی  ها و معضالت حقیقی منحرف شود، موج  بروز ناهنجاری

  اش، راهکارهایی را بیان اقعیشود. اسالم برای کنترل و هدایت این غری ه در مسیر و در جامعه می
  مفهرط قهوۀ شههویه را  داری است. از آنجا که خوردن و آشامیدن ها، روزه کرده است که یکی از آن

کشهاند کهه  خواهی نفسانی می کند، قوۀ شهویه نی  انسان را به افراط در لذت و نیرومند می  تقویت
                                                           

 .05/04/1393، « مرات معنوی و مادی روزه»الله العظمی مکارم شیرازی،  رسانی دفتر حضرت آیت ع. پایگاه اطال1
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   1سرانجام آن، غرق شدن در فحشا و منکرات است.
  نیه   ای هستد که شهیطان رود؛ زیرا غض  و شهوت وسیله دار به جنگ شیطان می روزهانسان 

توان راه نفوذ شیاطن را تنگ کرد؛ چنانکه در روایتی از  برد. بنابراین با گرسنگی می ها بهره می از آن
شیطان مانند خون در درون آدمی جریان دارد، پهس رهگهذر او را »نی  آمده است:  خدا رسول

 2«.شکند وگذرگاه شیطان هم شهوت است را می  شهوت  رسنگی تنگ کنید؛ زیرا گرسنگیبا گ
کند. از آنجا کهه جهوف جامعهه  هایی همچون شهوترانی مفرط را کنترل می داری ناهنجاری روزه

شود، بسیاری از هنجارشکنان اجتمهاعی نیه  در  دینی و مذهبی می  دار در ماه مبارک رمضان روزه
کنند؛ زیهرا روزه همچهون سهزری  تکاب هنجارشکنی در انظار عمومی خودداری میاین جوف از ار

کنهد؛ چنانکهه  هها حفهظ می است که نهه تنهها انسهان بلکهه بهه تبهع جامعهه را نیه  از ناهنجاری
ا»فرموده است:  خدا رسول ْا و َجاٌطاِمْناَعَذ ِطا ْلِْخأَ ااا ُصه َِ ْنَيااَ ا ا ُدُّ ٍِ ْياِسْتٌ اِمْنا َفا

َ
ٌ ا  نه اَفأِنَن اِو َِ

ا ُِ أْيَطا
ا ُشه ٍِ أَا  طو ِ اَعْناخو ُه ِه

ُْ اَ اَةْطَعا  ٍِ َهَا 
ْفِساِمَنا ُشه ا ُنه ِه َتاَفاْنِااِكَصْاِمَ اَك ُْ روزه انسهان را  3؛َو

افکنهد. وقتهی روزه  کنهد و نسهبت بهه عهذاب آخهرت حجهابی را می  های دنیا حفظ می از آسی 
را از تمایالت شیطانی باز داری و قصهد خهود را گیری، قصد کن که به واسطه روزه نفس خود  می

 «.های شیطانی قطع نمایی از گام

 خواری  آثار روزه
روزه خواری پیامدهای زیانبار دنیوی واخروی؛ ظاهری و معنوی دارد کهه در ذیهل بهه مهواردی از 

 شود:  ها اشاره می آن
 تضعیف ایمان. 1

واگرایی و پرهی کهاری اسهت. روزه، یکهی از اولین فلسفه روزه، مسئله ایجاد و تقویت روحیهه تقه
خهواری  شهود، روزه گونهه کهه روزه موجه  تقویهت تقهوا می کننده تقواست. همان عوامل تقویت

ااَمأْنا»فرمهوده اسهت:  شود؛ چنانکه امهام صهادق موج  از بین رفتن روح ایمان در انسان می
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ْفَطَ اَفْامًااِمْنا
َ
ااا  َُ ا ََ اااَخَ َجاااَشْهِ اَبَم ااابو حو ا ْْلِ ُِ ا َُ هر کس ]روزه[ یک روز ماه رمضهان را ]بهدون  1؛ ِمْن واااف

گونهه  اگر کسی یک روز مهاه رمضهان را بهدون هیچ«. شود عذر[ بخورد، روح ایمان از او جدا می
دانهد کهه روزه  عذری افطار کند؛ یعنی نه مسافر و نه مریض باشد؛ بلکه در وطن خود است و می

گیهرد، مرتکه   سرپیچی از فرمان خدای تبارک و تعالی روزه نمیگرفتن بر او واج  است، اما با 
گناه و فعل حرام شده است و گرفتار عقوبت أخروی خواهد شد؛ مگهر اینکهه توبهه کنهد و بها آن 

خواری بدون عذر شرعی و به صهورت عمهدی، ا هر  عقوبت را با استغفار از خود دور نماید. روزه
َخهَرَج »ر روایت نی  به این ا ر وضعی اشاره شده است: وضعی خطرناکی بر آدمی دارد؛ چنانکه د

نه ای از نفس است که انسان را به سمت عبادت و اطاعت  روح االیمان، آن جنبه«. ُروُح االیمان  م 
.کند خدا و شریک قائل نشدن برای او دعوت می

شود شخص بهه  تکرار عمدی گناه، موج  می 2
بدهد، نماز، زکات و ... را تهرک کنهد  بادات را از دست مرور آمادگی، قابلیت و صالحیت انجام ع

 شود. و دنبال کس  حالل نرود تا آنجا که برای خدا هم شریک قائل 
توان افراد بسیاری را دید که نه تنها روزه را ترک نکردنهد؛  با تورقی در میان صفحات تاری ، می

اننهد نفیسهه خهاتون، نهوه امهام حسهن خواسنتد که با زبان روزه از دنیها برونهد؛ م بلکه از خدا می
خواست جان بدهد، رو به قبله شد و شهروع  وقتی ایشان می»گوید:  . خادم این بانو میمجتبی

داد. من برای او  خواند، به او حالت احتضار دست می طور که قرآن می به خواندن قرآن کرد. همان
در جنهگ موتهه «. روزه از دنیا رفت یک ظرف آب بردم. ایشان روزه بود و آب را نخورد و با حالت

هایش قطع شد و به زمهین افتهاد، فهردی بهرایش آب  دست ، برادر امام علینی  وقتی جعفر
ام  خورم؛ ولی از خدا خواسهته اگر من زمان افطار را درک کردم، آن را می»برد. او روزه بود و گفت: 

 3«.که با زبان روزه از دنیا بروم

 عذاب اخروی. 2

ویژه بصورت علنی، مخالفت بها امهر الههی و اشهاعه معصهیت خداسهت.  اری عمدی بهخو روزه
أيا»فرمهوده اسهت:  اکرم کنندگان، به رسهول سوره زمر درباره عصیان 13خداوند در آیه  أْلاِإنم ةو

                                                           

 .118، ص 2، ج من ال بحضره الفقیه . محمد بن علی صدوق،1
، «سهنت خواری و پاس  به اتهامات  مولهوی اهل آ ار وضعی روزه»الله محمدجواد فاضل لنکرانی،  سایت آیت . وب2

 .24431، کد خبر: 31/01/1401
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 .206579، کد خبر: 08/05/1390، «ماه رمضان و روزه در تابستان»سایت سمت خدا،  . وب3
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ا اَعِظيم  ياَعَذ َطاَفْا   اَبكم اَعَصْيتو ُْ اِإ َخافو
َ
ی ؛ بگو من اگر به پروردگارم عصهیان ورزم، از عهذاب روز 

ویژه بهه صهورت علنهی و  بر اساس این آیه شریفه، مخالفهت بها امهر خهدا بهه«. ترسم  هولناك می
محسوس و در مَلعام، ا رات نامطلوب اجتماعی دارد و موج  از بین رفتن حرمت احکام الههی 

 شود.  و عذاب اخروی می
 کاهش اعتماد اجتماعی . 3

شهود و ههر کهس مسهئول  پروردگارش برقهرار میاگر چه در اعتقادات فردی، رابطه قلبی انسان با 
شهود. ههدف  گاه دین در ساحات فهردی محهدود نمی اعمال خویش است؛ اما با این وجود هیچ

غایی دین اف ون بر تعالی و سعادت فردی، بر جنبه پرورش و انسجام اجتمهاعی نیه  تأکیهد وافهر 
معروف و نههی از منکهر، حفهظ شده است. تأکید اسالم بر برپایی نماز جماعت و جمعه، امر به 

 رو از ایهن .پروری و عمهومی بهودن نقهش دیهن داللهت دارد وطن، انفاق و انفال و ... بهر جامعهه
داری در جوامع اسالمی به یهک هنجهار مهذهبی، فرهنگهی و قهانونی تبهدیل شهده اسهت و  روزه
 تفهاوتی واقع بی آید. در خواری در فضای عمومی، امری مذموم و ناهنجار و جرم به شمار می روزه

 سهرمایه سنگ و اصیل آن و افول های گران غفلت از یک فرهنگ و ارزش و سبک شمردن این ماه،
اجتماعی و انسانی است که دین اسالم به مسلمان ارزانی داشهته اسهت و تبعهات آن نیه  کهاهش 

ماعی و تفاوتی اجت دوستی، اف ایش جرم و بی اعتماد اجتماعی، همدردی و همیاری، مودت و نوع
 1هاست که سینه به سینه و نسل به نسل به ما رسیده است. از دست دادن میرا ی است که سال

 فهرست منابع

 کتب

، تصحیح آصف فیضهی، چهاپ دوم، قهم: دعائر االسال حیون مغربی، نعمان بن محمد،  ابن .1
 ق.1385، البیت مؤسسه آل

 ق.1409، البیت سه آل، چاپ اول، قم:مؤسل الشیعهئوساحر عاملی، محمد بن حسن،  .2

، تصهحیح صهبحی صهالح، چهاپ اول، قهم: البالغنه نهج شریف الرضی، محمد بن حسین، .3
 ق.1414هجرت، 

                                                           

، کهد 18/01/1398، «خواری در جامعهه اسهالمی جهرم اسهت؟ چرا روزه»سایت خبری تحلیلی خ ر آنالین،  . وب1
 .12740مطل : 

https://khazaronline.com/link_32436 
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اکبر غفاری، چاپ دوم، قم: دفتر  ، تصحیح علیمن ال بحضره الفقیه صدوق، محمد بن علی، .4
 ق.1413انتشارات اسالمی، 

و محمهد آخونهدی، چهاپ  اکبهر غفهاری ، تصهحیح علیالکنافیکلینی، محمد بن یعقهوب،  .5
 ق.1407چهارم، تهران:دار الکت  االسالمیه، 

 ق.1403، چاپ دوم، بیروت: دار احیاء الترا  العربی، بحاراالنوارمجلسی، محمدباقر،  .6

، تصهحیح هاشهم رسهولی نننننننننننننننننننننننننن، مرآة العقول فنی شنرح اخبنار الرسنول .7
 ق.1404میه، محالتی، چاپ دوم، تهران: دار الکت  االسال

 ش.1388چاپ اول، قم: انتشارات شف ، نسیر هداب ، وافی، علی،  .8
 مقاالت

، «هههای اجتمههاعی داری در کههاهش نامالیمههات و ناهنجاری نقههش روزه»شههاکر، ابوالقاسههم،  .1
 .147_  164، ص 1398، بهار 132فصلنامه پیام، شماره 

 ها سایت

، «نهی از منظهر قهرآن مجیهد و احادیهثداری و سیسهتم ایم روزه»رسانی حهوزه،  پایگاه اطالع .1
08/02/1399. 

 مهرات معنهوی و مهادی »الله العظمی مکارم شیرازی،  رسانی دفتر حضرت آیت پایگاه اطالع .2
 .05/04/1393، «روزه

خواری و پاس  بهه اتهامهات   آ ار وضعی روزه»الله محمدجواد فاضل لنکرانی،  سایت آیت وب .3
 .24431ر: ، کد خب31/01/1401، «سنت مولوی اهل

، «خواری در جامعه اسهالمی جهرم اسهت؟ چرا روزه»سایت خبری تحلیلی خ ر آنالین،  وب .4
 .12740، کد مطل : 18/01/1398

، کههد خبههر: 08/05/1390، «مههاه رمضههان و روزه در تابسههتان»سههایت سههمت خههدا،  وب .5
206579. 

 


