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 ۰۹/۰۶/۲۰۱۶          نصیراحمد مهمند
 

 فواید آن روزه و
 

امورات  چوکاتی احتیاج مبرم دارند که در قوانین و مکان به ایجاد هر زمان و در انقطا ع و انسانهاهمیشه و بال
ی روزمره مطابق خواست اعتقادعمومی متضمن امن انتظام و موجب رفاه و آسایش جامعه بوده وازلحاظ امور گزند

خوبست با صحبت مختصر  ۰وعالم ماوری طبیعی شود« نفس»وسیله معرفت وشناسایی خودش اخروی نیزسبب و
 .گردیمدر باره خود شناسی ارتبا ط مستقیم با روزه دارد وارد بحث اصلی روزه و فواید ان 

 ختلفه های مازمن و ادوار در تحقیقات بی شمار ت، نظریات وشناخت آن روایا منزلت و رابطه به انسان، مقام، در
حقوق  و ترکرک، ساختمان وجود سخن از جا داد هر در شده و اظهار رفته وگدانشمندان صورت  جانب علماء و از
های مختلف جسم وروان  تکنالوجی پهلو پیشرفت هرروزعلوم و با دسترسی و و ذاشته میشودگن بمیان آوجایب  و

این خلقت عالی به کثرت صحبت  بیشتر و هتروصف ب . شایسته است که درشناخت وگرفته میشودانسان به کاوش 
غروب انسانی را  اهداف آین طلوع و و وجایب خود منزلت وهمچنان حقوق و مقام و روشنی انداخته شود تا و شود
تحت  ارشادات قرآن عظیم الشان مختصرا   پرتو را در ارزش ها درک نماید. ما درینجا این مقام و و بشناسد بیشتر

 .یمئطالعه می نماعنوان خودشناسی م
مخلوقات انسان به  مقایسه با سایر به دالیل نقلی وعقلی ثابت است که در ، احادیث نبوی وآیات کالم هللا مجید بنابر

. (۲)کرامت داده شده است  و( ۱) ردیدهگت ازجانب خداوند تعالی خلق یکوترین صورت به حیث اشرف مخلوقان
زمین  دانشمندان بی شمارمیرساند که خلقت تمام موجودات هستی مانند ین ونظریات محقق ، دالیل وتفاسیرعلمای دین

مکمل ساختمان جهان وکاینات است به  که نشانه و نفوس همه وهمه چیزهای عقول و ،و آسمان، موجودات بین آنها
وی زمین علیه السالم به حیث خلیفه ر«آدم»لقت وخالفت خ بنیاد حکمت کامله خدای عزوجل و حیث نشانه قدرت و

 چون انسان خلیفه وممثل اراده خداوند خوانده شده است ازهمین. (۳)ازجانب باریتعالی صورت پذیرفته است 
وفی »: همتای خود قرارداده و می فرماید دوش شناخت ذات بی روست که رب عالمیان شناسایی انسان راهم

نیکه بخواهند به درجه یقین زمین برای کسا در: » ترجمه. (۴) «للموقنین وفی انفسکم افال تبصروناالرض آیات 
 «. آیا شما آنها را نمی بینید؟ ؛جانهای شما هم چنین در ، نشانه ها یی وجود دارد وبرسند
ترکیب یافته. « معنی یا روحی»وعالم « صورت یاجسم»عالم  دو ترکیب انسان از را می دانیم که ماهیت و ما این

باید عالوه نمود که براساس  و معنی را روح یاجان تشکیل میدهند وعالم پوست واستخوان وشت،گعالم صورت را 
، جهد دایم وی به سوی باالبه قصد ه شده وبه جهان معنوی تعلق داشتهآیه کریمه قرآنی روح امررب الجلیل خواند

الل ندارد ، فقط انسان نیاز به استد وجود آن در رو ، از همینبخشیده است رسیدن به خداوند اورا به همه چیز تفوق
تمیزحاصل شده وانسان  و ، حس حرکت،علم ، نظرآن درجسم انسان حیات وجود همین قدرعلم حاصل است که از

رموجودات گی کامل با جسم دردیگهمآ هن همکاری و معنوی در نیازمندی های مادی و رفع حوایج و بوسیله آن در
ضرورت میشود که سایرین پیکرجسم  وی سلب میشود و ازت دسترسی پیدا میکند. که با فقدان ان این جهاتصرف و

 مدفون سازند.  ویرا برداشته و
 منظم مستمرو های تمرین و دوا با که است فزیکی یا جسمانی عوارض محل صورت عالم طوریکه همان مگر

 مثال روحانی اعراض محل هم روانی یا معنی عالم کونه همین شود، می حفاظت و عالج وغیره ورزشی و غذایی
 نفسانی های هوا غلبه عدالتی، بی و انصافی بی شک، غرور، ،(دپریشن) اضطراب و ترس ایمان، ضعف و سستی

 و پرهیز ریاضت، تقوا، با است، روانی های بیماری ترین سخت که امثالهم و حدود از بیش شهوانی وغرایز
 . پذیراست درمان ،تزکیه و امور اوسط یا اعتدال رعایت داری، امانت و صداقت رستگاری،
مطابق حکمت های « طلوع وغروب خلقتش»رفت درین آمد و چون انسان یک موجود اجتماعیست و رگاز جانب دی

، نهی وخوشنودی خالقش و پابندی به امر رب العالمین ماموریت امتحان برمبنی استفاده ازاین نعمات انعام شده در
اه ما به گردیده ،ازطرفی هرگبرایش تفویض  ها ماعیش درعملکردمسوولیت های اجت انجام رسالت و و دال به ایفا

می  وضاحت در یم، به بسیار روشنی وئتوجه نما شده انسان دقیقا   وظایف دوعالم ذکر ، تشکیالت وساختمان، ترکیب
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خصلت  و وجودش مجموعه ای ازتشکیالت، سلسله اجزا حکمت کامله خداوندی در یابیم که برمبنی عدالت باعلم و
 آزمایش انجام پذیرباشد. ردیده تاعملیه امتحان وگهای فضیله و رذیله وسرکش تعبییه 

اهی انسان و برای رسیدن به ساحل گبغرض آ مین عدالت وانصاف خداوندی ومکان برای تا   زهم خالق کون وبا
 ادات وقوانینل فضیله ومهار رذایل ارشئاکتساب خصا انتظام عملیه آزمایش و زیستن و به سود بهتر نجات و

 از ، نیکوبد تشخیص خوب و در رسالتمند« پیامبران»مربیان  و« پند واندرز ،اوامر ونواحی»رهنمود دهنده شامل
زادی های عمل وحق انتخاب وتمیزراه آناشایستها توام با  خطرات ناشی از مراهی وگ یری واجتناب ازگجلو زشت و

راه رحمن و طریق »ک اسالمی مختار خوانده شده.که درفرهن یعنی فاعل زیدهگراه انحرافی برایش بر راست از
 .نامیده میشود« شیطان

وقت وفصل  گام مرگعمل وی کشت او،دنیا کشتزارش وهن ،که میماند وتشبیه میشوددهقانی دنیا به  انسان در بناء  
ته است درو ه کاش. واضح است او جزآنچالت و وقت محاسبه وپیمانه وی استدرو وی وعالم آخرت خرمن حاص

 : نخواهد کرد

 ام دروگهن خویش آمد شته  یادم از ک    داس مه نو سبز فلک دیدم و مزرعه  
 

محاسبه  یه وئمحاسبه بمیان می آید وژورنال احصا پیمانه و درو نوبت جداسازی دانه ازکاه و بعد فصول کشت و
ردیده گنیکوکسب  وب وثمره  بامیزان عدالت روشن میسازد که درین کشت و آزمایش حاصل خ« کتاب مبین»

ومسحتق جایزه ومکافت عمل دانسته شده و یا خدای ناخواسته برمبنی غفلت وبی خبری که خود را نشناخته 
ت یا روان دروجود ربه شکل صورت اسگردیده. لذا بدون شک که تمام مفاهیم اگمستوجب خسارت وبی حاصلی 

حکمت خداوند  بیان مختصرقدرت و و صفات خداوند و نامهاممثل تمام  و رگانسان خود بیان و انسان شامل است
 . تعالی شمرده شده است

وجایب وجود خود را که حق فطری  ضرورت ها و ، حدودو سیستم های عوالم وجود نشناسد را فلهذا انسانیکه خود
رسالت »یب شخصیت وهمچنان وجا توانمندی و و وغنا داشته ها از ذاتی وی بشمار میرود درک کرده نتواند و

بی خبرباشد اقضاءات  اهی نداشته وگآ آزادی خویش علمیت و برابر حقوق وامتیازات و در های خود« ومسوولیت
، م کرده استگراه  و پریشان فکر نفهمد نه تنها همنوعان را پاک زیستن خود و احوال ومحیط بیرونی برای بهتر و

 های ناتوانی وانحرافات سقوط میکند موجب اتالف و َژرف ری شده دگانگازخود بی های نفسانی و بلکه تسلیم هوا
را انعام فرموده جفا مینماید و  م ومنزلت انسان که خداوند آنمقا و برخود ،هردیدگآزار حقوق وامتیازات اجتماع 

 گجاست که درفرهن همین از . وارتکاب معاصی دست میزند ناسپاسی میکند وپای ثواب وعذاب بمیان آمده به
ویا « مراهیگهدایت و»ری باسوادی وبیسوادی نی ،بلکه گاصالح  اه دعوت وگدید جهل از ی مفهوم علم واسالم

اجتماع  و وزیان مادی ومعنوی خود برهمین مبنی فردیکه ازسود ردیده است وگتشخیص و تفسیر «اهی وغباوتگآ»
 بی شخصیکه ازخود برعکس آن شد ورچه کم سوادو کم امکان باگاه وعالم خوانده شده اگآ اهی دارد فردگآخویش 

ون دسترسی گوناگو رچه به علوم مختلفگمراه دانسته شده گ خص بی انصاف سرکش وشراه خیرنمی پیماید  و خبر
 داشته باشد.

ت وقوانین دستورا»به آن در تداوم  و« بابای آدم»وان خلقت بنی نوع بشر آ اهی داریم ازگتا حدودیکه آ بناء  
هم چنان ره توشه آخرت بوسیله  ایش دنیوی وسدسترسی به نعم مادی وآ تسلط و امور، برای پیشبرد«آسمانی

مرحله نخست درباره خود  ، انسان درپرتوآن هدایت وقوانین ردیده تا درگصحایف و کتب ازطریق پیامبران نازل 
و امکانات  یی هاتوانا محدوه   نیازمندی ها، در حقوق و ، مسوولیت ها،وجایب خت ومعرفت حاصل کرده ،ازشنا

معلومات  حول خویش آشنایی و اهی حاصل کند وسپس ازطریق معرفت وشناخت خویش به عالم هستی وماگخویش آ
به شناخت ومعرفت)صانع هردو  ،عالم که)عالم صغیر وعالم کبیر(خوانده شده دو باشناخت هر ثالثا   ،حاصل کند

مقاطع مختلف زمانی  کتب آسمانی در و ستورات، قوانیند همین جاست که درین مورد از -عالم(توفیق وتقرب یابد
ابالغ شده که درین جا به وضاحت مشاهده می نماییم که هدف  و شرف نزول یافته و بوسیله پیامبران ارشاد

توفیق یافتن  دنیا و ن درآزیستن  بهتر ، رهنمایی انسان برای رفاه و آسایش وابالغ قوانین ازایجاد و«دین»
 .ند استدرشناخت خداو

وجه »یا«عد مادیب  » انند، زیر که این مطابقت دارد با، مقام شریعت را میدمرحله اول دانشمندان پایه و علما و
من در این مو   .است میتوان وارد این مرحله شد« ایمان»با شرط ساسی آن که اولام گ بنابرین در« دین« »ظاهری

و با رعایت  می پذیرد منطق احکام باشد آنها را قبول وفلسفه و ، مرحله بدون اینکه در جستجوی علت وجودی
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ینی و اخالقیات ئرا در خود پرورش و تقویت می نماید، آداب و اصول آ انضباط نواهی حس اطاعت و و اوامر
ی روح گیعنی مقام شریعت صفحه تهدابی آماد .را می آموزد« حالل وحرام»و « ناه وصوابگ»اولیه، فرق بین 

خود به «روح »شریعت را در  عصاره   من جوهر وپس از آنکه مو   .عنوی بشمار می آیدمراحل ممن برای درک مو  
خود میل ه ب ، خودی قابل قبول روحی رسیدگپخت از تصفیه و باط شد وضراه دین دارای اراده وان در تحلیل برد و

ست به فطری میخواهد قدم به درین وقت ا .بیدارمیشود او بسته در به درک معنی عمیقتری ازآنچه به آن اعتقاد
 .ا حدودی در جودش احساس می نمایدبوی خوش حقیقت را ت و یا عطر«رایحه حقیقت»اهگآن ذاردگمراحل معنویت 

محتوی  ،دارد، درین مقام بیش از صورت خود در تعلیمات کلیه ادیان الهی را مقام معنویت یاعرفان که چکیده  
ن همه به نقطه ، ولی در پایادارد راحل معنوی راه های متفاوت وجودبا اینکه برای طی م .مطرح است« معنی»

که هر کدام  تقسیم می شود«طریقت، معرفت و حقیقت»معنویت بهسنی به سه مرحلهم مقا.واحدی ختم می شوند
 ضرورت تا یک. حوصله بحث اصلی بیرون است و اکنون که وماه مبارک رمضان است از انه وگجدا و گبزر
جریان عمل از فیض آن  در یم تائرا به مسلمان مرور نما اهی خودگمزایای آن آ رامون مفهوم اهمیت وپی رگدی بار

 .یمئاهانه حاصل نماگخوشنودی ربالعزت را آ و ردیمگ بهره مند
مهمترین عبادات  از فرایض دینی است و فرضی از انه اسالم وگماه مبارک رمضان رکنی از ارکان پنج روزه  

تطهیر باطن  تزکیه نفس و الهی و های این ماه متبرک را جهت امتثال امر مسلمانان جهان روز ،رددگمحسوب می
طلوع  عمل جنسی بانیت روزه از آشامیدنی و ازند، روزه عبارت است از ترک خوردنی وردپ خویش به روزه می

می  کفره یت آن بفرض از انکار بالغ فرض است و مسلمان عاقل و فرد به هر ، وصبح صادق تاغروب آفتاب
آن  مختصری به تاریخچه   نظر جا خواهد بود تاه اکنون که درجریان ماه مبارک رمضان قرارداریم ب. انجامد

اهی گمحققان علوم مدنی آ دانشمندان و فواید آن از البالی نظریات علمای اسالمی و فضایل و بیاندازیم وسپس از
 حاصل نماییم :

 

 آن در مقاصد ر اهداف وگ، مردرواج دا قبایل بشری معمول بوده که اکنون نیز اقوام وروزه از قدیم االیام در بین 
 رفتند، آنهاگمی ی روزمره روزهگزند یک مرحله ای از ام آغازگقبایل بدوی هن قبیله فرق میکند. در هرقوم و بین

چون به خدایان  میکنند، و دور زخود خواهشات شیطانی ضرر آفرین راا امیال و خویش که با این عمل فکرمیکردند
پسران جوان  و خود فرزند تولد موقع پدران در میدانستند. مثال   آنها سب رضایتک سبب را کار این قایل بودند متعدد
وزن  همچنان مرد عادت ماهوار، و حین شروع در دختران جوان ، وبه عضویت قبیله وقت پذیرفته شدن خود در
ذخیره شده ازین  مواد تا ها خودداری میکردند خوردن همه یا بعضی ازغذا از رفتند وگام ازدواج روزه میگهن

 یرد.گمحتاج قبیله قرارب مدرک بدسترس استفاده افراد
موقعیکه دچار  وپیشوایان روحانی یهود در رفتند. علماگناهان مرده های خود روزه میگمردم بابل به عنوان کفاره 
 ها امتناع میورزند خوردن بعضی غذا های معین از روز یهودیان در هم رفتند که تاکنونگمصیبتی میشدند روزه می

نند. وقتی حضرت نوشیدن پرهیزمیک خوردن و یا بیست وچهارساعت را به عنوان روزه اعظم از یک شبانه روز و
اه ویرانی قریب الوقوع شهرشان باخبرساخت، پادش از را آنها شد و مامور مردم شهر نینوا به هدایت« ع»عیسی
 هم و رفتندگشان چهل روز را روزه می خود (ع)عیسی رفتند. حضرتگمردم آن شهرپالس پوشیده وروزه  و نینوا

 رفتن روزه توصیه میفرمودند.گنیز به  را یاران مخلص خویش و یا اصحاب حواریون
ازجمله  تعمید ردید، که روزه پیش ازگ وجوب روزه های خاص صادر ازقرن دوم مسیحی حکم کلیسا مبنی بر

فته شده است. کاتولیک ها مانند یهود گروز هفتاد هفته تا دو از ها برحسب اختالفات کلیسا این قسم روزه ها آنهاست.
جمعه هفته را ترجیح  های چهارشنبه و نیکوشمردن روز هم دارند، برای استحبابی یا خوب و یگروزهای هفت
تصفیه روحی  به منظور بودایی باید برهمن یا اضت که یکنفرهای طوالنی از جمله ری ادیان هندی روز میدهند. در

اساس ه تنزه قبول داشتند. ب به عنوان عبادت و طعام را خودداری از انجام دهد. اعراب جاهلیت هم نوعی روزه و
حضرت عیسی  امیکه قوم بی بی مریم غرض پرسش از تولدگعظیم الشان هن آیه مبارکه بیست سوره مریم قرآن

 وید.گکسی سخن نمی با دارد که روزه نمود وی آمدند، بی بی اظهار نزد( ع)
 زندکی ساز فردی و اجتماعی اسالم وارد شویم و ین نجات بخش وئونواهی دین وآ اوامر اه به کنه مسایل وگهر

ه جنبه کرداریک حالل وهمچنان به اعمال و ی پاکیزه وگیم به روشنی درمی یابیم که دین مقدس اسالم به زندئدقت نما
 مین اخوت،تا   و سالمت روانی فرد ونه مثال برای تندرستی وگب. حمایت میکند و مفید دارد امر های مثبت و

 که مضر صحت و چیزهایی قبیح و افعال زشت و نوشهای حرام و و خورد انتظام اجتماعی، از امن و عدالت،
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 مکدر وفضای جامعه را آلوده و سان باشداخروی ان ی دنیوی وگمخل نظم زند حیثیت و ،روانی، سالمت جسمانی
کراهت  یا حرمت آنها در بدون شک و که تحریم کرده حتما   را های دین اسالم چیز رو منع مینماید. ازین رداندگمی

مفید را که برای  های پاکیزه و اه چیزگاخالقی نهفته است. اسالم هیچ های جسمانی، معنوی و ضرر یا و طبیعی
 مشروع بشرآفریده شده است تحریم نمیکند. انتفاع  استفاده و

 و خوبی آشکاره ادیان مختلف معمول است ب که دربین اقوام و یفلسفه ها کمیت و، کیفیت اهی دقیق ازگآ بامطالعه و
ن آ معنوی در همه اهداف معقول مادی و دارد.زیرا تری بر مزیت و که روزه اسالمی برهمه آنها رددگثابت می
خاص برای کسب  و ت آن اعتدال به بهترین وجه رعایت شدهمد در وقت آن مشخص و ت. ثانیا  اس منظور نهفته و
اجتماع انجام  سعادت فرد و سالمت و، مین صحتتا   بخاطر و تعمیل امر از خوشنودی ربالجلیل بی نیاز رضا و
ات بخش آسمانی نج صحایف مقدس و همه کتب و ، مهمتر ازهمه برکت این ماه درآنست که قرآن مجید ومیشود

. ماه رمضان که به روزه اختصاص یافته از ماه های قمری بوده مبارک رمضان شرف نزول یافته است درهمین ماه
اهی گثیراتش آتا   از وضع مستمندان در همه فصول تجربه میکند و . افراد متدین ازبرحسب فصول تغییرمیکند که

 حاصل مینمایند.
وشب های  ارک رمضان ازمهمترین عبادات محسوب شده ومسلمانان جهان روزهادین اسالم روزه ماه مب در بناء  

 امتثال از و رضای خداوند کسب خوشنودی و تواضع وفروتنی عمل به منظور خلوص نیت و با این ماه پرفیض را
حکیم  ارشادات خدای فکر و ذکر. یرندگصفایی باطن خویش روزه می و تطهیر ،تزکیه نفس تعالی در او امر
 ردیده است. چون روزه دارای ابعادگنازل  احادیث متعدد فواید روزه آیات و فرضیت فضایل و یپردازند. درم
ثیرات روحی فردی، تربیتی، تا   فواید و بر مختصرا   ما درینجا ازحوصله این مقال بدوراست، بناء   ون است وگوناگ

 :یمئاجتماعی آن مکث مینما طبی و
اخالقی  عدهمه مهمتر ب   ذارد که ازگروزه دارمی فراوان مادی ومعنوی را در وجود رروحی روزه آثا فواید نظر از

 با تعدیل میکند. روزه دار وی را غرایز و نیرومیدهد بخشد، مالیمت می وفلسفه تربیتی آنست. روزه روح انسان را
 بت لذات جنسی ازرغ میل و نیازمندیهای مادی و سایر ی، مفلسی وگشنت ،یگرسنگاحساس ضرورت شدید  وجود
، خفت، نوش، دبند اصطبل وعلف یا خور ثابت مینماید که وی همچون حیوان در اجتناب میکند و پرهیز و آنها

 .رددگشهوات خود مسلط  هوس و، مهار کند، برهوا میتواند زمام نفس سرکش را حرص نیست و، آز، خواب
خورد  از پرهیز . صرف به دهن بستن وی آنستمعنو ترین فلسفه روزه هم درهمین اثر روحانی وگحقیقت بزر در

است  روانی فردی آرامش نظام فزیکی و ثیری ندارد بلکه مراد ازسالمتی وروزی خداوند تا   نظام رزق و ونوش در
 در اسالمی هم غیر ی اسالمی وگزند روزه و . فرق درمرتبط به آنست آرامش اجتماعی وابسته و که نظم سالمت و

درآنجا مجرد وتهی  است و استوار بیشترمعنی حاکم و یرسد که درینجامشاهده م بوضاحت بمالحظه و جا همین
اختیارش داشته  دسترس و امکانات مادی را در انواع نعم و ازمعنی برمبنی مادی متکی میباشد. مسلمانیکه قدرت و

 غرایز ها و پیش آمد حوادث و ، اینجاست که نیروی اراده، مقاومت وتوان مبارزه باپرهیزمیکند مقاومت و رگم
به  . عالوتا  صمیمیت، ترحم وعاطفه می بخشد، صفا، محبت ،برقلب انسان نور وی تقویت میکند، در سرکش را

با همنوعان نایل  کمک خداپرستی و و اریگ، تسلط برتقوا، پرهیزتهذیب نفس شکیبایی، و بلند صبر کسب روحیه  
 ،ضرر رسانی ،حسادت ،خلزشت مانند حرص ب   نکوهیده و ذمیمه یا اوصاف میسازد، وهمچنان تصفیه روح از

را  انسان میسازد و انسان دور بی عدالتی و امثال آنرا از، تجاوز، ظلم، ناسزا ،، اهانت، خشم وغضبعیب جویی
امور  برای ادای جامعه و مفید به حیث عضو نیکو و خصلت های ارزشمند به عنوان اشرف مخلوقات با واقعا  

 .ومعرفی میکند اجتماعی اش میکشاند
فتیم از لحاظ گ، طوریکه در باال انه ایستگجدا و گ، مستلزم بحث بزرخروی کهپاداش عظیم ا و اجر روزه مزید بر

، ورزش فزیکی تقویه وآماده میشود فزیکی انسان بوسیله تمرین و روحی و جسمی مقام ارزنده را دارد.مثلیکه وجود
 ای فوق العاده  . یکی از قدرت هیردگتمرین قوت می مشق و با استعداد های معنوی نیز ونه قوای روحی وگبهمین 

پسندیده به موفقیت های  و خیر امور بشری نیروی اراده است که انسان میتواند بااستفاده ازین موهبت خداوندی در
، پرداخته دشوار های ظاهرا   یرد که شخص برخالف میل طبعی بکارگنیرو می مهم دست یابد. اراده وقتی قوت و

 . رفتن استگتقویت بخشیم روزه  را خود آن اراده   باکه میشود  ثریطرق مو   یکی از طی کند و راه های ناهموار را
ید مترقبه ممکنست جامعه را تهد قحطی وخشک سالی وغیره حوادث طبعی غیر ،همین قسم بحرانهایی از قبیل جنک

 خود وسایرین را باشند میتوانند تسلط برنفس برخوردار متانت و ،اراده قوت، طاقت اه افراد اجتماع ازگهر ،نماید
 ممکن حفظ کنند  تا حد وارگی ناها ش آمدهمچو پی برابر در
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 تعاون و ،انصاف برابری .عدالت و ، مساوات،عی مبرهن است که روزه درس آزمایشفواید اجتما نظر از نانهمچ
میان  در و را به انسان می آموزاند ذریگاز خود  و نهایت ایثار در محبت و ، اخالص وسخاوت وکرم ،همدردی

 وضع ضعفا، رگدینی افراد توان انجام این دستور با .ویت مینمایدتق مین وتا  ا ی رگهمبست اتفاق و اجتماع افراد
 صرفه غذایی و بدسترس قراردادن سایر با و می یابد محرومان اجتماع را بطورمحسوس در محتاجان و ان،گرسنگ

مصیبت  حال محتاجان و . البته ممکن است که با توصیف ازدلجویی به کمک آنها می شتابد با تفقد و امکانات خود
له جنبه حسی وعینی را اه این مسا  گ، ولی هرمتوجه حال آنها ساخت اه وگآقدرتمندان را  نیا، متمولین و، اغانگزده 

، با مینماید آنرا بیدار حسی می بخشد و گر دارد. که روزه به این موضوع مهم حیاتی رنگیرد اثری دیگبخود ب
همدردی انسان  تعاون و عاطفه، ،ی، ترحمگعملی همبست صادقانه و حس وسختی ها، درد احساس مستقیم درک و

کمک و  اراده   و مشکالت اجتماع خود میشوند ها و رفع درد نیازمند و ،بفکر افراد محتاج و شده زیاد تحریک و
مسوولیت انسانی  اخالقی مالی و مساعدت حتی المقدور کمک و ردد که باگآنها برایش حاصل می سهیم شدن با
حق  ،، بی عدالتی، مظالمغربت، مفاسد زشر امعه اونه است که جگوبه این اجتماع ایفا کند برابر را در واسالمی خود

 . ه داشته میتواندگن ربی امنیتی بدو تلفی ها و
غیراسالمی  دانشمندان اسالمی و تحقیقاتیکه ازجانب علما و ونه از نقطه نظرصحی به اساس تجارب وگبه همین
 از تصفیه میکند واضافی  ازمواد بدن را و صحت می بخشد را پاک نموده معده را رفته روزه روده هاگصورت 

. خوب وعالج مکمل ومفید است وقایه بسیار مقابل بعضی بیماری ها . برای انسان دریری مینمایدگچاقی زیاد جلو
ورد مقوله مشهور م . درین«سالم شوید یرید تاگروزه ب» روایت است که فرموده اند: (ص)حضرت رسول اکرم  از

 « .ترین دواباال پرهیز معده خانه امراض است و»دری هم است که 
بعضی  سیستم انهضام شده و امراض معده و انکشافات طبی هم ثابت کرده که خوراک زیاد سبب ایجاد تکالیف و

فرض قراردادن روزه روشن  با دین نجات بخش اسالم این حقیقت را رگتنقیح نیازدارد، م اوقات معده به تخلیه و
معجزه  طب قدیم اثر همچنین و طب امروز مثلیکه در، برای مسلمانان مفید معرفی کرده رفتن راگروزه  ساخته و

به این حقیقت  نظریات خود ، وکمتر طبیبی است که درنواع مریضی ها به ثبوت رسیده استک درتداوی اآسای امسا
های  صرف غذا پرخوری در بیماری ها زیاده روی و که عامل بسیاری از میدانیم . زیرا مااشاره نکرده باشد

 . چون مواد«خوردن چوآهو دویدن ماهی طپیدن، کم پرخوردن چو»ن متل مشهورکه ، به مصداق ایمختلف است
رفتن وزن بدن سبب ایجاد  نقاط مختلف بدن جمع شده با بلند اضافی جذب بدن نشده بصورت چربی های مزدحم در

با  همچنان کوتاهترین راه مبارزه ارزان ترین حال بهترین و میشود که درین تشویش آور دی وجمشکالت  تکلیف و
در  چون جهاز هاضمه بدن را میسوزاند. افزون بران چربی اضافی و مواد و این مشکالت روزه است که زباله ها

 . ست نوعی استراحت هم دانسته میشودروز مصروف کار ا طول سال شب و
صلوهللا علیه  انی حضرت محمدگزند»اثر خود  مصری در نویسنده شهیر دانشمند و ،ژورنالست« حسنین هیکل»

: درکتاب شما مسلمانها فتگحسین بن وافد  طبیب حاذقی داشت ،او به علی پسر : هارون الرشیدکه نویسدمی« وسلم
 طب وعلم ادیان. سپس علی در علم ابدان یا ،م بدوقسم استحاالنکه عل فن طب چیزی نیست، )قرآن مجید( از

 و بنوشیدو بخورید »جمهدرسوره االعراف آیه سی ویکم تر« قرآن شریف»درکتاب ما (ج): خداوندفتگجوابش 
اوقات الزم  در به اندازه و ونوشیدنی را یعنی خوردنی نجانیده است.گطب را  درنیم یک آیت تماما  « اصراف مکنید

شما چیزی را ازطب جالینوس طبیب مشهور یونانی باقی  پیامبر فت که: کتاب وگ ید. طبیب مذکورئصرف نما
 .ذاشته استگن

فرستاد،  هدایایی به مدینه منوره با اطبای نصرانی را یکی از«مقوقش»ده که ری آمگبه همین ترتیب در روایت دی
فت: من گ و آمد (ص)داع نزد آنحضرت  مراجعه نکرد. روزی جهت و کسی به او مدینه منوره ماند وی مدتی در

فرمودند:  (ص)جهت تداوی بمن مراجعه نمیکنند. آنحضرت و ، زیرا مردم به من اعتماد ندارندشما میروم دیار از
 بناء  «. یمئنمی نما سیر را کامال   وقتیکه نان میخوریم خود رسنه نشویم نان نمی خوریم وگمردمی هستیم که تا  ما»

حفظ  رعایت قواعد که مسلمانها با خود توضیح فرموده اند می یابیم که رسول هللا مبارک با این بیان جامع ما در
 . پیدا نمیکنند دوایی نیاز و داکتربه  یری میکنند، لهذا غالبا  گمصاب شدن خویش به امراض جلو الصحه از

 
 پایان
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