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نصیر احمد مهمند

ماه صیام یا ماه تصفیه و تزکیه
روزه مااااه مباااارن رمضاااان رکنااای از ارکاااان پنج اناااه اساااالم وفرضااای ازفااارای دینااای اسااات وازمهمتااارین
عباااادات محساااو میگااا ردد  ،مسااانمانان جهاااان روزناااا ایااان مااااه متبااارن را جهااات امت اااال امرالهااای وتزکیاااه
نفاااس وتطهیااار بااااطن هاااویش باااه روزه مااای پرد ازناااد ،روزه عباااارت اسااات از تااارن هاااوردنی وآشاااامیدنی
وعماااال جنساااای بانیاااات روزه ازطنااااوب صااااب ،صااااادر تااااا رو آفتااااا  ،وبااااه نرفردمساااانمان عا اااال وبااااال
فاااار اساااات وانکارازفرضاااایت آن بکفرماااای انجامااااد 0اکنااااون کااااه درآسااااتانه ورود مااااا ه مبااااارن رمضااااان
ااااارارداریم بجاااااا هواناااااد باااااود تانظرمهتصااااار باااااه تاریه اااااه آن بیانااااادازیم وساااااپس ازفضاااااایل وفوایاااااد آن
ازالبال نظریات عنما اسالمی ودانشمندان ومحققان عنوم مدنی آگانی حاصل نماییم :
روزه از ااادیم االیاااام در باااین ا اااوام و بایااال بشااار م ماااول باااوده کاااه اکناااون نیااازروا دارد  ،مگااار انااادا
ومقاصاااادآن دربااااین نر ااااوم و بینااااه فاااارر میکنااااد در بایاااال باااادو ننگااااام آ ازیااااح مرحنااااه ا اززناااادگی
روزمااااره روزه میگرفتنااااد ،آنهافکرمیکردندکااااه بااااا ایاااان عماااال هااااویش امیااااال وهوانشااااات شاااایطانی ضاااارر
آفااااااارین راازهوددورمیکنناااااااد ،و اااااااون باااااااه هااااااادایان مت ااااااادد ایل بودنداینکارراساااااااب گسااااااا رضاااااااایت
آنهامیدانساااتند م الپااادران درمو ااا تولاااد فرزندهودوپساااران جاااوان درو ااات پ یرفتاااه شااادن هودباااه عضاااویت
بیناااااه  ،ودهتاااااران جاااااوان درحاااااین شاااااروب عاااااادت ماااااانوار ،ونم ناااااان ماااااردوزن ننگاااااام ازدوا روزه
میگ رفتنااااد وازهااااوردن نمااااه یااااا ب ضاااای از اااا انا هااااوددار میکردنااااد تااااامواد هیره شااااده ازیاااان ماااادرن
بدسترس استفاده افرادمحتا بینه راربگیرد
مااااردم باباااال بااااه عنااااوان کفاااااره گنانااااان ماااارده نااااا هااااود روزه میگرفتنااااد عنماوپیشااااوایان روحااااانی یهااااود
درمو یکاااااه د اااااار مصااااایبتی میشااااادند روزه میگرفتناااااد کاااااه تااااااکنون نااااام یهودیاااااا ن درروزناااااا م اااااین
ازهااااوردن ب ضاااای اااا انا امتناااااب میورزناااادویح شاااابانه روزیااااا بیساااات و هارساااااعت را بااااه عنااااوان روزه
اعظاااااام ازهااااااوردن ونوشاااااایدن پرنیزمیکننااااااد و تاااااای حضاااااارت عیساااااای«ب» بااااااه ناااااادایت مااااااردم شااااااهر
نینوامامورشااااد وآنهاااااراازویرانی ریاااا الو ااااوب شهرشااااان باهبرساااااهت ،پادشاااااه نینااااواومردم آن شااااهرپالس
پوشاااایده وروزه گرفتنااااد حضاااارت عیساااای«ب» هودشااااان هاااال روز را روزه میگرفتناااادونم حواریااااون یااااا
اصحا ویاران مهنص هویش رانیز به گرفتن روزه توصیه میفرمودند
از ااااارن دوم مسااااایحی حکااااام کنیساااااا مبنااااای بروجاااااو روزه ناااااا هااااااص صاااااادرگردید ،کاااااه روزه پااااایش
ازت میدازجمناااااه آنهاسااااات ایااااان سااااام روزه نابرحسااااا اهتالفاااااات کنیسااااااناازدونفته تانفتادروزگفتاااااه شاااااده
اسااات کاتولیاااح ناااا مانناااد یهاااود روزناااا نفتگاااای نااام دارناااد ،بااارا اساااتحبابی یاااا هاااو ونیکوشاااامردن
هارشااااانبه وجم اااااه نفتاااااه را تااااارجی ،میدنناااااد درادیاااااان نناااااد روزناااااا طاااااوالنی از جمناااااه
روزناااااا
ریاضااات کاااه یکنفربااارنمن یاااابودایی بایدباااه منظورتصااافیه روحااای انجاااام دناااد اعااارا جاننیااات نااام ناااوعی
روزه وهاااوددار ازط ااااام رابااااه عناااوان عبااااادت وتناااازه باااول داشااااتند باساااااس آیاااه مبارکااااه بیساااات سااااوره
ماااااریم ااااارآن عظااااایم الشاااااان ننگ امیکاااااه اااااوم بااااای بااااای ماااااریم ااااار پرساااااش از تولدحضااااارت عیسااااای
«ب»نزدو آمدند ،بی بی اظهارنمودکه روزه داردوباکسی سهن نمیگوید
نرگااا اه باااه کناااه مساااایل واوامروناااوانی دیااان وآیاااین نجاااات بهاااش وزنااادکی سااااز فااارد و اجتمااااعی اساااالم
وارد شاااویم ود ااات نمااااییم باااه روشااانی درمااای یاااابیم کاااه دیااان مقااادس اساااالم باااه زنااادگی پااااکیزه وحاااالل ونااام
نااااان بااااه اعمااااال وکرداریکااااه جنبااااه نااااا م باااات ومفیااااد دارد امروحمایاااات میکنااااد 0بگونااااه م ااااال باااارا
تندرسااااتی وسااااالمت رواناااای فردوتااااامین اهااااوت ،عاااادالت،امن وانتظااااام اجتماااااعی ،ازهوردونوشااااها حاااارام
واف ااااال زشاااات و باااای ،و یزناییکااااه مضاااار صااااحت وسااااالمت جساااامانی ورواناااای و حی یاااات ومهاااال نظاااام
زناااادگ ی دنیااااو واهاااارو انسااااان باشدوفضااااا جام ااااه را آلااااوده ومکدرمیگرداناااادمن مینمایااااد ازیناااارودین
اسااااالم یزناییراکااااه تحااااریم کاااارده حتمااااا وباااادون شااااح درحرماااات آنهایاکراناااات طبی اااای ویاضااااررنا

د پاڼو شمیره :له  1تر4
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

جساااامانی ،م نااااو واهال اااای نهفتااااه اساااات اسااااالم نی گاااااه یزنااااا پاااااکیزه ومفیااااد را کااااه باااارا اسااااتفاده
وانتفاب مشروب بشرآفریده شده است تحریم نمیکند
بامطال ااااه وآگاااا انی د یااااک ازکیفیاااات وکمیاااات وفنساااافه ناییکااااه دربااااین ا ااااوام وادیااااان مهتناااا م مااااول اساااات
بهاااوبی آشاااکارو ابت میگرددکاااه روزه اساااالمی برنماااه آنهامزیااات وبرتااار دارد زیرانماااه انااادا م قاااول
ماااااد وم نااااو دران نهفتااااه ومن ظوراساااات انیاو اااات آن مشااااهص ودرماااادت آن اعتاااادال بااااه بهتاااارین وجااااه
رعایاااات شااااده وهاااااص باااارا کساااا رضااااا وهوشاااانود ر الجنیاااال باااای نیازازت میاااال امروبهاطرتااااامین
صااحت وسااالمت وساا ادت فاارد واجتماااب انجااام میشااود  ،مهمتاار ازنمااه برکاات ایاان ماااه درآنساات کااه اارآن
مجیاااد ونماااه کتااا وصاااحای مقااادس ونجاااات بهاااش آسااامانی درنماااین مااااه مباااارن رمضاااان شااار نااازول
یافتاااه اسااات مااااه رمضاااان کاااه باااه روزه اهتصااااص یافتاااه از مااااه ناااا مااار باااوده کاااه برحسااا فصاااول
تغییرمیکند افراد متدین ازوض مستمندان در نمه فصول تجربه میکند وازتا یراتش آگانی حاصل مینمایند
بناااااد دردیاااان اسااااالم روزه ماااااه مبااااارن رمضااااان ازمهمتاااارین عبااااادات محسااااو شااااده ومساااانمانان جهااااان
روزناوشااا ناااا ایااان مااااه پااارفی رابااااهنوص نیااات وتواضااا وفروتنااای عمااال باااه منظورکسااا هوشااانود
ورضااااا هداوناااادوامت ال ازامراوت ااااالی درتزکیااااه نفااااس و تطهیروصاااافایی باااااطن هااااویش روزه میگیرندوبااااه
یاااام الیااال ،کروفکرارشاااادات هااادا حکااایم میپردازناااد درفرضااایت فضاااایل وفوایاااد روزه آیاااات واحادیااا
مت ااااددنازل گردیااااده اساااات ااااون روزه دارا اب ادگوناااااگون اساااات وازحوصاااانه ایاااان مقااااال بدوراساااات ،
بناد ما درینجامهتصرا برفواید وتا یرات روحی فرد  ،تربیتی ،طبی واجتماعی آن مک مینماییم :
ازنظرفوایااادروحی روزه آ اااارفراوان مااااد وم ناااو را در وجاااودروزه دارمااای گااا ارد کاااه ازنماااه مهمتااار
ب ااااااداهال ی وفنساااااافه تربیتاااااای آنساااااات روزه رو انسااااااان رامالیماااااات ماااااای بهشااااااد،نیرومیدندو رایزو
رات اااااااااادیل میکنااااااااااد روزه دارباوجوداحساااااااااااس ضاااااااااارورت شاااااااااادید گرساااااااااانگی ټشاااااااااانگی  ،مفنساااااااااای
وسااااایرنیازمندیها ماااااد ومیاااال ور باااات لاااا ات جنساااای ازآنهاااااپرنیز واجتنااااا میکنااااد و اباااات مینمایااااد کااااه
و نم اااون حیاااوان دربناااد اصاااطبل وعنااا یاااا هوردوناااوش وهفااات وهاااوا وآزوحااارص نیسااات ومیتواناااد
زمام نفس سرکش رامهار کند ،برنوا ونوس وشهوات هود مسنط گردد
درحقیقاااات بزرگ تاااارین فنساااافه روزه ناااام درنمااااین ا اااار روحااااانی وم نااااو آنساااات صاااار بااااه دناااان بسااااتن
وپرنیزازهااااورد ونااااوش درنظااااام رزر وروز هداونااااد تااااا یر ناااادارد بنکااااه مااااراد ازسااااالمتی وآرامااااش
نظااام فزیکاای ورواناای فاارد اساات کااه نظاام سااالمت وآرامااش اجتماااعی وابسااته وماارتبط بااه آنساات فاارر
درروزه وزنااااادگی اساااااالمی و یراساااااالمی نااااام درنماااااین جابوضااااااحت بمالحظاااااه ومشاااااانده میرساااااد کاااااه
درینجابیشترم نی حاکم واستواراست ودرآنجا مجرد وتهی ازم نی برمبنی ماده متکی میباشد
مساااااانمانیکه اااااادرت وانااااااواب ن اااااام وامکانااااااات ماااااااد را دردسااااااترس واهتیااااااارش داشااااااته مگرمقاوماااااات
وپرنیزمیکناااااااد  ،اینجاسااااااات کاااااااه نیااااااارو اراده ،مقاومااااااات وتاااااااوان مباااااااارزه بااااااااحواد وپااااااایش آمااااااادنا
و رایزسااارکش رادرو تقویااات میکناااد،بر ن انسااااان نوروصااافا ،محبااات وصاااامیمیت ،تااارحم وعاطفاااه ماااای
بهشاااااد عالوتاااااا باااااه کسااااا روحیاااااه بنناااااد صبروشاااااکیبایی،ته ی نفاااااس  ،تسااااانط برتقاااااوا ،پرنیزگاااااار
میمااااه یانکونیااااده
وهداپرسااااتی وگمااااگ بااااا نمنوعااااان نایاااال میسااااازد ،ونم نااااان تصاااافیه رو ازاوصااااا
وزشاات ماننااد حاارص بهاال وحسااادت ،ضاارر رسااانی وعیاا جااویی ،هشاام و ضاا  ،اناناات وناساازا وظناام
وتجااااوزوبی عااادالتی و ام اااال آنااارا ازانساااان دورمیساااازد وانساااانرا وا اااا باااه عناااوان اشااار مهنو اااات باهصااانت ناااا
ارزشمندونیکوبه حی عضومفیدجام ه وبرا ادا امور اجتماعی اش می کشاندوم رفی میکند

روزه مزیااااد براجروپاااااداش عظاااایم اهاااارو کااااه  ،مسااااتنزم بحاااا باااازرگ وجداگانااااه ایساااات  ،طوریکااااه در
باااااال گ فتاااایم از لحاااااظ روحاااای و جساااامی مقااااام ارزنااااده را دارد م نیکااااه وجااااودفزیکی انسااااان بوسااااینه تماااارین
وورزش فزیکاااای تقویااااه وآماااااده میشااااود  ،بهمااااین گونااااه ااااوا روحاااای واساااات داد نااااا م نااااو نیزبامشااااک
وتمااارین اااوت میگیااارد یکااای از ااادرت ناااا فاااور ال ااااده بشااار نیااارو اراده اسااات کاااه انساااان میتواناااد
بااسااااتفاده ازیاااان مونباااات هداونااااد درامورهیروپسااااندیده بااااه موفقیاااات نااااا مهاااام دساااات یابااااد اراده و تاااای
ااااوت ونیاااارو میگ یاااارد کااااه شااااهص باااارهال میاااال طب اااای بکارنااااا ظااااانرا دشااااوارپرداهته  ،راه نااااا
نانموار راطی کند ویکی ازطرر مو ریکه میشود باآن اراده هودراتقویت بهشیم روزه گرفتن است
نماااین سااام بحرانهاااایی از بیااال جناااح  ،حطااای وهشاااح ساااالی و یاااره حاااواد طب ااای یرمتر باااه ممکنسااات
جام ااااااه را تهااااااد یااااااد نمایااااااد ،نرگاااااا اه افااااااراد اجتماااااااب ازطا اااااات و ااااااوت اراده ومتاناااااات وتساااااانط باااااارنفس
برهوردارباشند میتوانندهود وسایرین رادربرابرنم و پیش آمدنا ناگوارتا حدممکن حفظ کنند
نم ناااااان ازنظرفوایاااااد اجتمااااااعی مبااااارنن اسااااات کاااااه روزه درس آزماااااایش  ،مسااااااوات،برابر عااااادالت
وانصاااا ،ت ااااون ونمااادرد ،ساااهاوت وکااارم  ،اهاااالص ومحبااات ودرنهایااات ای اااارواز هاااود گااا ر را باااه
انساااااان مااااای آموزانااااادودرمیان افراداجتمااااااب اتفاااااار ونمبساااااتگی راتاااااامین وتقویااااات مینمایاااااد باانجاااااام ایااااان
دسااااتوردینی افااااراد توانگروضاااا ض فا،گرساااانگان،محتاجان ومحرومااااان اجتماااااب را بطورمحسااااوس درماااای
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یابدوباصااارفه ااا ایی و بدساااترس اااراردادن ساااایرامکانات هودباااا تفقاااد ودلجاااویی باااه کماااح آنهاااا مااای شاااتابد
البتاااه ممکااان اسااات کاااه باااا توصااای ازحاااال محتاجاااان ومصااایبت زده گاااان  ،ا نیاااا ،متماااولین و درتمنااادان را
اگاااه ومتوجااه حااال آنهاااا ساااهت  ،ولاای نرگاااه ایااان مساااله جنبااه حساای وعینااای را بهااود بگیاارد ا اار دیگااار
دارد کااااه روزه بااااه ایاااان موضااااوب مهاااام حیاااااتی رنااااگ حساااای ماااای بهشااااد وآناااارا بیدارمینمایااااد  ،بااااا درن
واحساااااس مسااااتقیم دردوسااااهتی نااااا،حس صاااااد انه وعمناااای نمبسااااتگی ،تاااارحم ،عاطفااااه ،ت اااااون ونماااادرد
انساااااان تحریاااااح وزیادشاااااده وبفکااااار افاااااراد محتاااااا ونیازمناااااد ورفااااا دردناااااا ومشاااااکالت اجتمااااااب هاااااود
میشاااااوندواراده کماااااح و ساااااهیم شااااادن باآنهاااااا بااااارایش حاصااااال میگاااااردد کاااااه باکماااااح ومسااااااعدت حتااااای
المقااادورمالی واهال ااای مساااوولیت انساااانی واساااالمی هاااودرا دربرابراجتمااااب ایفاااا کناااد وباااه اینگوناااه اسااات کاااه
جام ه ازشر ربت ،مفاسد  ،مظالم  ،بی عدالتی وحک تنفی نا وبی امنیتی بدورنگه داشته میتواند
بااااه نمینگ ونااااه از نقطااااه نظرصااااحی بااااه اساااااس تجااااار وتحقیقاتیکااااه ازجاناااا عنمااااا ودانشاااامندان اسااااالمی
و یراساااااااالمی صاااااااورت گ رفتاااااااه روزه روده ناااااااارا پاااااااان نماااااااوده م اااااااده راصاااااااحت مااااااای بهشااااااادوبدن
راازمواداضاااافی تصااافیه میکناااد واز اااا ی زیااااد جناااوگیر مینمایاااد بااارا انساااان درمقابااال ب ضااای بیماااار
ناو ایااااه بساااایارهو وعااااال مکماااال ومفیااااد اساااات ازحضاااارت رسااااول اکاااارم « ص» :روایاااات اساااات کااااه
فرماااوده اناااد:روزه بگیریاااد تاساااالم شاااوید » درینماااورد مقولاااه مشاااهور در نااام اسااات کاااه « م اااده هاناااه
امرا است وپرنیزباالترین دوا »
انکشاااافات طبااای نااام ابااا ت کااارده کاااه هاااوران زیااااد ساااب ایجااااد تکاااالی وامااارا م اااده وسیساااتم انهضاااام
شااده وب ضاای او ااات م ااده بااه تهنیااه وتنقاای ،نیااازدارد ،مگااردین نجااات بهااش اسااالم ایاان حقیقاات رابااافر
اااراردادن روزه روشااان سااااهته وروزه گااا رفتن را بااارا مسااانمانان مفیاااد م رفااای کااارده  ،م نیکاااه درطااا
اماااروزونم نین طااا ااادی م ا رم جااازه آساااا امساااا ن درتاااداو اناااواب مریضااای ناااا باااه باااوت رسااایده اسااات
 ،وکمتاار طبیباای اساات کااه درنظریااات هودبااه ایاان حقیقاات اشاااره نکاارده باشااد زیاارا مااامی داناایم کااه عاماال
ااا انا مهتنااا اسااات  ،باااه مصااادار ایااان متااال
بسااایار ازبیماااار ناااا زیااااده رو وپرهاااور درصااار
مشهورکه « پرهوردن ومانی طپیدن ،کم هوردن وآنو دویدن »
اااون مواداضاااافی جااا بااادن نشاااده بصاااورت ربااای ناااا مااازدحم درنقااااط مهتنااا بااادن جمااا شاااده باااا
بنناااادرفتن وزن باااادن سااااب ایجاااااد تکنیاااا ومشااااکالت ااااد وتشااااویش آورمیشااااود کااااه دریاااان حااااال بهتاااارین
وارزان تااارین ونااام ناااان کوتاااانترین راه مباااارزه باااا ایااان مشاااکالت روزه اسااات کاااه زبالاااه ناومواداضاااافی
و ربااای بااادن را میساااوزاند افااازون باااران اااون جهااااز ناضااامه در طاااول ساااال شااا وروز مصااارو کاااار
است نوعی استراحت نم دانسته میشود
« حسااااانین نیکااااال» ژورنالسااااات ،دانشااااامند ونویسااااانده شهیرمصااااار درا ااااار هاااااود « زنااااادگانی حضااااارت
محمدصااانول عنیاااه وسااانم» مینویسااادکه  :ناااارون الرشااایدطبی حاااا ی داشااات ،او باااه عنااای پسرحساااین بااان
یاااز نیسااات،حاالنکه عنااام بدو سااام اسااات
وافاااد گ فااات  :درکتاااا شاااما مسااانمانها ا ااارآن مجیااادت ازفااان طااا
،عنااام ابااادان یاطااا وعنااام ادیاااان ساااپس عنااای درجاااوابش گفااات  :هداوناااد« » درکتاااا ماااا« ااارآن شاااری »
درساااوره االعااارا آیاااه سااای ویکااام ترجماااه « بهوریاااد وبنوشیدواصااارا مکنیاااد » درنااایم یاااح آیااات تماماااا
طااا را گنجانیاااده اسااات ی نااای هاااوردنی ونوشااایدنی راباااه انااادازه ودراو اااات الزم صااار نماییاااد طبیااا
م کورگفت که :کتا وپیامبرشما یز را ازط جالینوس طبی مشهور یونانی با ی نگ اشته است
باااه نماااین ترتیااا در روایااات دیگااار آماااده کاااه «مقاااو ش »یکااای ازاطباااا نصااارانی رابانااادایایی باااه مدیناااه
مناااااوره فرساااااتاد ،و مااااادتی درمدیناااااه مناااااوره ماندکسااااای باااااه اومراج اااااه نکااااارد روز جهااااات وداب نااااازد
آنحضااارت «ص» آماااادوگ فت :ماااان ازدیارشااااما میااااروم  ،زیاااارا ماااردم بااااه ماااان اعتماااااد ندارناااادوجهت تااااداو
بماااان مراج ااااه نمیکننااااد آنحضاااارت«ص» فرمودنااااد« :مااااامردمی نسااااتیم کااااه تااااا گرساااانه نشااااویم نااااان نماااای
هااوریم وو تیکااه ناااان میهااوریم هااودرا کاااامال ساایرنمی نماااییم » بنادماااا درماای یااابیم کاااه رسااول ل مباااارن
باااا ایااان بیاااان جاااام هاااود توضااای ،فرماااوده اندکاااه مسااانمانها بارعایااات واعااادحفظ الصاااحه ازمصاااا شااادن
هویش به امرا جنوگیر میکنند ،له ا البا به داکترودوایی نیازپیدا نمیکنند
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