
در آخرين روزهاي ماه شعبان 
محمد  رحمــت، حضرت  پیامبر 
)صلــی اهلل علیه وآلــه( با ايراد 
خطبه اي نوراني، وظايف روزه داران 
را در ماه مبارك رمضان مشخص 
كردند. در ايــن خطبه فضايل و 
اهمیت اين ماه شريف و بايدها و 

نبايدهاي آن تشريح شده است.
***

اي مردم! 
ماه خدا بــا بركت و رحمت 
و آمرزش به ســوي شــما روی 
كرده اســت؛ ماهي كه نزد خدا، 
بهترين ماه هاســت و روزهايش 
بهترين روزها و شب هايش بهترين 
شب ها و ســاعت هايش بهترين 
ساعت هاســت؛ ماهي كه در آن 
شــما را به مهمانــي خدا دعوت 
كرده انــد و شــما در آن از اهل 

كرامت خدا شده ايد. 
نفس های شــما در آن ثواب 
تسبيح و ذكر خدا دارد و خواب 
شما ثواب عبادت. اعمال شما در 
آن پذيرفته است و دعاهاي شما 
مستجاب، پس از پروردگار خويش 
با نيت های راســتين و دل های 

پاك، بخواهيد كه توفيق روزه اين 
ماه و تالوت قرآن در آن را به شما 
عنايت فرمايد. شــقي و بدبخت، 
كسي است كه در اين ماه بزرگ، 

از آمرزش خدا بي بهره باشد. 
دراين مــاه با گرســنگي و 
تشنگي تان، گرسنگي و تشنگي 
روز قيامــت را به يــاد آوريد. به 
فقيــران و درمانــدگان كمك و 

تصدق كنيد. به پيران و كهنساالن 
احترام و ارج بنهيد. به كودكانتان 
مالطفــت و مهربانــي كنيد. با 
خويشاوندان ارتباط داشته باشيد. 
زبان خود را از گفتار ناشايســت 
نــگاه داريد. ديــدگان خود را از 
ديدن ناروا و حرام بپوشــانيد و 
گوش هــای خود را از شــنيدن 
آنچه نادرســت است، بازداريد. با 
يتيمان مــردم مهرباني كنيد تا 
بعداز شما با يتيمان شما مهرباني 
كنند. از گناهان خود به سوي خدا 
توبه و بازگشــت كنيد. در اوقات 
نماز، دســت های خود را به دعا 
برداريد، زيرا كه وقت نماز، بهترين 
ساعت هاست و در اين اوقات، حق 
تعالي با رحمت، به بندگانش مي 
نگرد و اگر بــا او مناجات كنند، 
پاسخشــان دهد و چنانچه او را 

ندا كنند لبيك شان گويد و اگر از 
او بخواهند عطا كند و چون او را 

بخوانند مستجابشان گرداند. 
  اي مردم! 

جان هايتــان در گرو اعمال 
شماست، پس با طلب آمرزش از 

خدا، آنها را از گرو خارج كنيد. 
پشــت شــما از بار گناهان 

سنگين است، پس با طول دادن 
ســجده ها، آنها را سبك گردانيد 
و بدانيــد كه حق تعالي به عزت 
خود ســوگند ياد كرده است كه 
نمازگــزاران و ســجده كنندگان 
درايــن ماه را عــذاب نكند و در 
روز قيامــت آنها را از آتش دوزخ 

درامان دارد. 

اي مردم! 
هر كه از شما روزه دارمؤمني 
را دراين ماه افطار دهد، نزد خدا 
پاداش بنده آزادكردن و آمرزش 
گناهــان گذشــته اش را خواهد 
داشت. برخي از اصحاب گفتند: 
يا رســول اهلل! همه مــا قادر به 
انجام آن نيستيم. حضرت فرمود: 

با افطار دادن روزه داران، از آتش 
جهنم بپرهيزيد، اگرچه به نصف 
دانه خرما و يا يك جرعه آب باشد. 

اي مردم! 
هر كه اخالق خود را در اين 
ماه نيكو كند، از صراط، آســان 
بگــذرد، آن روز كه قدم ها، برآن 
بلغزد. هر كه دراين ماه كارهاي 
غالمــان و مســتخدمان خود را 
ســبك گرداند، خــدا در قيامت 
حساب او را آسان كند. هر كه در 
اين ماه از آزار رســاندن به مردم 
خودداري كنــد، حق تعالي، روز 
قيامت، خشم خود را از او باز دارد. 
هر كه در اين ماه يتيم بي پدري را 
گرامي دارد، خدا او را در قيامت 
عزيز گردانــد. هر كه در اين ماه 
صله رحــم كند و با خويشــان 
بپيوندد، خــدا او را در قيامت به 
رحمــت خود واصل گرداند و هر 
كــه در اين ماه رابطــه اش را با 
خويشــان قطع كند، خداوند در 
قيامت رحمت خود را از او دريغ 
نمايــد. هر كه در ايــن ماه نماز 
مســتحبي بپا دارد، خداوند او را 
از آتش جهنم برهاند و كسي كه 
نماز واجبي بجا آورد، خداوند ثواب 

هفتاد نماز واجب در ماه های ديگر 
را بــه او عطا كند. هر كه در اين 
ماه بسيار بر من صلوات فرستد، 
خداوند كفه ســبك اعمال او را 
سنگين گرداند. كسي كه در اين 
ماه يك آيه از قرآن تالوت كند، 
ثواب كسي را دارد كه در ماه های 

ديگر قرآن را ختم كرده باشد. 
اي مردم! 

درهــاي بهشــت دراين ماه 
گشوده اســت. از پروردگار خود 
بخواهيد كه آنها را بر روي شــما 
نبنــدد و درهاي جهنــم دراين 
ماه بســته است، از خدا بخواهيد 
كه آنها را بر روي شــما نگشايد. 
شــياطين دراين مــاه در غل و 
زنجيرند. از خدا بخواهيد كه آنها 

را بر شما مسلط نگرداند. 
علي)ع( مــي فرمايد: در اين 
حال از جا برخاسته و عرض كردم، 
اي پيامبر خدا! برترين اعمال در 

اين ماه چيست؟ 
حضرت فرمود: اي اباالحسن ! 
برترين اعمال در اين ماه پرهيز از 

محرمات است. 
)وسايل الشيعه –كتاب روزه؛ 
بحاراالنوار، ج 96، ص157(
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پرسش و پاسخ

صفحه ۸
 شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۶

اول رمضان ۱4۳۸ - شماره۲۱۶۳۳

آسیب های مدیریت
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی چه خطرات و آسیب هايی 
مديريت سازمانی را تهديد می كند؟

پاسخ:
در ســه بخش قبلی پاسخ به اين سؤال به مباحثی همچون: 
1- غفلت در برنامه ريزی 2- اعتماد به سست عنصرها 3- نداشتن 
ســعه صدر 4- غفلت در انتصاب ها 5- انتصاب مديران كم تجربه 
6- غفلت از مشورت 7- مديريت از پشت درهای بسته 8- تكبر 

و غرور پرداختيم؛ اينك در ادامه دنباله مطلب را پی می گيريم:
9- تندخويی

بسياری از مردم هنوز بر اين عقيده اند كه با رافت و مهربانی 
نمی تــوان مديريت كرد. برخی بر اين باورنــد كه مدير همواره 
بايد گرزی به دســت داشته باشد تا بتواند نيروها را به اطاعت از 
خويش وادار سازد. اين افراد غالبا درصددند تا تنبيه های اداری را 
به رخ كاركنان بكشند. متاسفانه برخی قاطعيت را با تندخويی و 
خشونت اشتباه گرفته اند. قاطعيت در مديريت امری است الزم، 
اما خشونت امری ديگر است. مدير بايد بكوشد تا عالوه بر اجرای 
دقيق دستورالعمل های اداری، از راه مهربانی به اداره امور بپردازد. 
رعايت اخالق اسالمی هيچ گاه با اجرای مديريت درست و كارآمد 
تنافی نداشته اســت. پيامبر گرامی اسالم)ص( الگوی مديريت 
اســالمی اســت. آن حضرت پس از تشكيل حكومت اسالمی، با 
قاطعيــت تمام به اجرای احكام اســالمی پرداخت و مهربانی را 
سرلوحه كارهای خويش قرار داد. امام علی)ع( نيز اين گونه بود. 
تندخويی، آفت مديريت اســت و موجب هتك حرمت به مدير 
می شــود. امام صادق)ع( فرمود: »ان شــئت ان تكرم فلن و ان 
شــئت ان تهان فاخشن« اگر می خواهی به تو احترام شود، پس 
نرمش داشته باش و اگر می خواهی به تو اهانت شود، خشن باش.

)همان، ج4، ص 359(
10- مشغول شدن به كارهايی جزيی

يكی از آفت های مهم مديريت اين است كه مدير اهداف اصلی 
سازمان را رها كند و به امور جزيی اداری بپردازد. مدير بايد بيشتر 
دقت و توان خود را برای اجرای اهداف اصلی و راهبردی سازمان 
صرف كند. در كشــورهايی كه نظام اداری آنها با تحوالت جامعه 
هماهنگ نيست، مديران به جای پرداختن به برنامه های اساسی 
سازمانی، به امور جزيی كه وظيفه كاركنان عادی سازمان است، 

می پردازند.
هر سازمانی برای رسيدن به اهداف خويش، برنامه هايی را به 
عنوان برنامه های كليدی و محوری تصويب می كند و تمام سازمان 
را در خدمــت آن برنامه ها قرار می دهد. مدير بايد تمام عوامل را 
بسيج كند تا محورهای اصلی سازمان را اجرا كنند. پرداختن به 
كارهای جزيی معمولی موجب می شــود تا مدير از روند اجرای 
برنامه های اصلی غافل شــود و اين برنامه ها اجرا نشود. حضرت 
علی)ع( در اين باره فرمود: »يستدل علی ادبار الدول باربع؛ تضييع 
االصول و التمسك بالفروع و تقديم االراذل و تاخير االفاضل«، چهار 
چيز دليل سقوط دولت ها شمرده شده است: ضايع كردن كارهای 
اصلی، مشغول شدن به كارهای جزيی، برتری دادن افراد پست و 

كنار گذاشتن افراد بافضيلت.)همان، ج3، ص359(
ادامه دارد

هالکت ریاست طلبان و طرفداران
قال االمام الصادق)ع(: »اياكم و هوالء الرؤساء، الذين يترئسون، 

فواهلل ما خفقت النعال خلف رجل اال هلک و اهلک«
امام صادق)ع( می فرمايد: از رئيس هايی كه دوســت دارند رياست 
كنند، پرهيز كنيد. ســوگند به خدا، هر مردی كفش ها پشت سر او به 
صدا درآيند، هم خودش هالك شود و هم آنان كه به دنبال او راه می روند 

)و او را به رياست قبول دارند(.)1(
ــــــــــــــــــــ

1- بحاراالنوار، ج 73، ص 150

چگونگی تعامل با کارگزاران
امام علی)ع( خطاب به مالك اشتر می فرمايد: رفتار كارگزاران را بررسی 
كن، و جاسوسانی راستگو، و وفاپيشه بر آنان بگمار، كه مراقبت و بازرسی 
پنهانی تو از كار آنان، سبب امانت داری، و مهربانی با رعيت خواهد بود. 
و از همكاران نزديكت ســخت مراقبت كن، و اگر يكی از آنان دست به 
خيانت زد، و گزارش جاسوسان توهم آن خيانت را تأييد كرد، به همين 
مقــدار گواهی قناعت كرده، او را با تازيانه كيفر كن، و آنچه را از اموال 
كه در اختيار دارد از او بازپس  گير، ســپس او را خوار دار، و خيانتكار 
بشمار، و طوق بدنامی به گردنش بيفكن... من از رسول خدا)ص( بارها 
شنيدم كه می فرمود: ملتی كه حق ناتوانان را از زورمندان، بی اضطراب 

و بهانه ای باز نستاند، رستگار نخواهد شد. )1(
ـــــــــــــ

1- نهج البالغه- نامه 53

مالک حب دنیا تعلق است 
ولو به یک تسبیح

)بدان ای ســالك راه خدا!( ممكن اســت يك كسی، به يك 
تســبيحی آن قدر تعلق داشته باشــد كه يك كس ديگری، به 
يك سلطنت اين تعلق را نداشته باشد. اين اولی، بيشتر به دنيا 
چسبيده اســت و آن دومی كمتر. سليمان بن داود هم سلطان 
بود، ســلطانی كه بر همه چيز حكم می كرد. لكن آن سلطنت، 
يك ســلطنتی نبود كه دل سلطان را، دل سليمان بن داود را به 
خودش جذب كند. رسول اكرم)ص( هم رئيس يك ملت بود، و 
فرمان فرمای ملت بود، لكن اين فرمان فرمايی، اين طور نبود كه 
او را جذب كند به خودش. فرمان فرمايی در تحت سيطره او بود، 

نه او، در تحت سيطره فرمان فرمايی. )1(
ـــــــــــــ

1- صحيفه امام، ج14، ص11

برخی از اعمال صالح دارای ابعاد متعدد و متنوعی است و اين 
گونه نوعی برتری نسبت به ديگر اعمال صالح پیدا می كنند. از جمله 
اين اعمال صالح می توان به روزه اشــاره كرد كه تمرينی سخت و 
دشوار با آثار متعدد و متنوع اقتصادی، فکری، فرهنگی، تربیتی، 
تزكیه ای، عبادی و مانند آن ها است. نويسنده در اين مطلب بر آن 
اســت تا اين ابعاد متعدد و متنوع را بر اساس آموزه های وحیانی 

قرآن تبیین كند. 
***

روزه، خیر مطلق
روزه از نظر قرآن برای انســان سالم و حاضر، خير مطلق است؛ به اين 

معنا كه هر آن چيزی كه از آثار روزه بر فرد و جامعه مترتب می شود، جز 
خير و خوبی نيست كه مناسب و سازگار با انسان و جامعه انسانی است و 
هيچ گونه بدی و شروری از روزه بر نمی آيد تا انسان مجبور باشد به عنوان 
شر از آن اجتناب كند. از اين رو خداوند می فرمايد: واَن تَُصوُموا َخيٌر لَُكم؛ 
و اينكه روزه بگيريد برای شما بهتر است. )بقره، آيه 184( البته كسی كه 
مريض و يا مســافر است، بهتر است كه روزه نگيرد؛ زيرا شرايط مريض و 

مسافر يك شرايط استثنايی است. )بقره، آيه 185(
بايد توجه داشت وقتی در قرآن سخن از خير است، در برابر شر به كار 
می رود؛ و مراد از خير، چيزی مانند عقل، عدل، فضل و هر چيز سودمند 
واقعی و سازگار با انسان است كه مورد رغبت همگانی نيز باشد؛ در فرهنگ  

قرآنی ضّدش شّر دانسته شده است و گاه در كنار هم به كار می رود. 
اينكه گفته شد روزه برای انسان سالم و حاضر – در برابر مسافر- خير 
مطلق است، برای آن است كه آثار بسيار متعدد و متنوعی برای روزه است 
كه انسان نبايد آن را از دست دهد و با بهانه جويی خود را از بركات روزه 

بويژه روزه ماه مبارك رمضان محروم كند.
البته گاه وقتی از خير مطلق يا خير مقيد سخن گفته می شود، معنای 
ديگر مراد اســت؛ زيرا عالمان اســالمی در يك تقسيم بندی كلی خير را 
به دو گونه خير مطلق و خير مقيد تقسيم بندی كرده اند. خير »مطلق«، 
چيزی مانند عقل و عدل است كه در هر حال و نزد هر كسی مورد رغبت 
اســت؛ در حالی كه خير و شــّر »مقّيد«، چيزی مانند مال است كه برای 

يكی خير و برای ديگری شّر است. 
از نظر قرآن، روزه گرفتن برای انســان ســالم و حاضر در وطن خود، 
از مصاديق خير مطلق اســت به گونه ای كه در همه حال برای شخص و 

جامعه مفيد و سازنده است.
از نظر قرآن كســانی از خير بهره مند می شــوند كه مسلمان و مومن 
)بقــره، آيه 103؛ توبه، آيه 88؛ انفال، آيــه 70(، عاقل )قصص، آيه 60(، 
متقی) بقره، آيه 103؛ آل عمران، آيه 15(، اهل توكل)شــوری، آيه 36(، 
دارای صبــر همــراه ايمان و عمل صالح )قصص، آيه 80(، اهل كار خير و 
عمــل صالح )همان(، اهل توبه )بقره، آيه 54(، اهل جهاد )توبه، آيه 88(، 
پند پذير )نساء، آيه 66(، اهل وفای به عهد )نحل، آيه 95( و انسانی صالح 
)آل عمران، آيات 113 تا 115 و  198( باشند. البته از نظر قرآن، ابرار از 
خير مطلق بهره مند هستند )آل عمران، آيه 198(؛ زيرا آنان در مقام عالی 

قرار دارند و از مصاديق صالحان مطلق هستند. 
در آيات قرآن آثاری برای بهره مندان از خير بيان شده كه از جمله آنها 
می توان به ايجاد اطمينان در افراد سست ايمان )حج، آيه 11(، برخورداری 
از هدايت ويژه الهی )انفال، آيه 23( و در نهايت دســتيابی به رستگاری و 

فالح)روم، آيه 38( اشاره كرد.
آثار متنوع روزه در دنیا و آخرت

روزه به ســبب آثاری كه دارد از اهميت بسيار بااليی برخوردار است. 
از همين رو پيامبر)ص( در حديث قدســی نقل می كند: َقاَل اهلَلّ تََباَرَك َو 
ْوُم لِي َو أَنَا أَْجــِزي بِه ؛ خداوند تبارك و تعالی می فرمايد: روزه  تََعالَــی الَصّ
برای من اســت و من پاداش آن را می  دهم. )من ال يحضره الفقيه ج 2 ، 
ص 75، ح 1773 - شبيه اين حديث در تهذيب االحكام، تحقيق خرسان، 

ج 4، ص 152، ح 420(
بنابراين، بايد آثار بسياری برای روزه بر شمرد؛ زيرا پاداش الهی متعدد 
و متنوع اســت و چون خود خداوند پاداش كار روزه دار را به عهده گرفته 
است در اين امر كوتاهی نمی كند؛ زيرا دانا و توانا و بخشنده ای مطلق است 
و در كارش كم نمی گذارد. لذا روزه را بايد خير كثير دانســت؛ چنان كه 

ْوُم ِمْن َطَعاٍم يَْشَتِهيِه َكاَن  گفته شد. پيامبر)ص( می فرمايد: َمْن َمَنَعُه الَصّ
َيُه ِمْن َشــَرابَِها؛ كسی كه  ِة َو يَْســقِ َحّقاً َعلَی اهلَلّ أَْن يُْطِعَمُه ِمْن َطَعاِم الَْجَنّ
روزه او را از غذاهای مورد عالقه  اش باز دارد برخداست كه به او از غذاهای 
بهشتی بخوراند و از شرابهای بهشتی به او بنوشاند. )بحار االنوار، ج 40 ، 

ص 331 ، ح 13(
، أُولَِئَك  ّ آن حضرت همچنين می فرمايد:   ُطوبَی لَِمْن َظَمَأ، أَْو َجاَع هلِلَ
الَِّذيَن يَْشــَبُعوَن يَْوَم الِْقَياَمة؛ خوشا به حال كسانی كه برای خدا گرسنه و 
تشنه شده  اند، اينان در روز قيامت سير می  شوند. )هداية االمة الی احكام 

االئمة ج 4 ، ص 268 ، ح 9(
ائِِم َفْرَحَتاِن َفْرَحٌة ِعْنَد إِْفَطارِِه  همچنين امام صادق)ع( می فرمايد:   لِلَصّ

َو َفْرَحٌة ِعْنَد لَِقاءِ َربِِّه؛ برای روزه دار دو سرور و خوشحالی است: 1. هنگام 
افطــار؛ 2. هنگام ديدار پروردگارش در قيامــت. )كافی، ج 4، ص 65، ح 

15 - من ال يحضره الفقيه ج 2، ص 76، ح 1760(
همچنين حضرت محمد)ص( می فرمايد:  ان للجنهًْ بابا يدعی الريان ال 
يدخل منه اال الصائمون؛ برای بهشت دری است  بنام )ريان( كه از آن فقط 

روزه داران وارد می  شوند. )معانی االخبار ص 409، ح 90(
اين آثار و بركات نشــان می دهد كه روزه خير مطلق اســت؛ البته از 
جهاتی ديگر نيز روزه خير كثير و خير مطلق اســت؛ زيرا آثار آن در همه 
ابعاد زندگی فردی و اجتماعی نمودار اســت و شخص با روزه داری چنان 
تاثيری در حوزه روان شناختی و جامعه شناختی به جا می گذارد كه قابل 
ســنجش با ديگر اعمال عبادی نيست. برخی از آثار متعدد و متنوع روزه 

در حوزه های گوناگون از نظر قرآن در ادامه تبيين می شود. 
1. آثار بهداشــتی و درمانی روزه: روزه دارای آثار بهداشتی برای 
شخص و جامعه است؛ زيرا شخص از نظر ظاهری و باطنی و نيز جسمی 
و روانی تحت تاثير مستقيم آثار مثبت روزه قرار می گيرد. از نظر جسمی، 
بــا گرفتن روزه، نوعی پيشــگيری را انجام می دهد تا گرفتار بيماری های 
جسمی نشود. همچنين روزه نقش درمانی را به عهده دارد. از نظر علمی 
ثابت شده است كه بسياری از بيماری های سخت درمان همچون سرطان 
با روزه درمان می شود؛ زيرا كاهش مواد غذايی اجازه نمی دهد تا سلول 
های سرطان رشد كنند، بلكه در فرآيندی از ميان می روند. روزه همچنين 
در بهداشــت و درمان بيماری های روانی نقش بســزايی دارد. بسياری از 
بيماری های روانی از جمله اضطراب و نگرانی ها با روزه درمان می شــود؛ 
زيرا موجب می شود تا شخص به آرامش و اطمينانی دست يابد كه از راه 
ديگر قابل دسترسی نيست. همان گونه كه بيماری های روانی مانند ناراحتی 
عصبی و اضطراب موجب بيماری های جســمی چون زخم معده و مانند 
آنها می شــود، روزه به سبب درمان بيماری های روانی می تواند زمينه ساز 
درمان بيماری های جســمی مرتبط با آن نيز باشد. از همين رو در روايت 
در تبيين آثار روزه آمده  اســت: صوموا تصحوا؛ روزه بگيريد تا صحيح و 
سالم باشيد. از نظر اسالم، روزه گرفتن موجب می شود تا بدن و جسم در 
مسيری قرار گيرد كه رشد طبيعی داشته و عوامل بازدارنده كاهش يابد. 
از همين رو پيامبر)ص( روزه را عامل نمو و رشــد طبيعی بدن دانســته و 
َيام ؛ برای هر چيزی زكاتی  می فرمايد: لُِكِلّ َشــيْ ءٍ َزَكاٌة َو َزَكاُة الْبَْداِن الِصّ
اســت و زكات بدنها روزه اســت. )من ال يحضره الفقيه ج 2، ص 75، ح 
1774 – كافی، االســالميه، ج 4، ص 62، ح 2( بايد توجه داشت كه واژه 
زكات از زكو به معنای رشــد و بالندگی است و اينكه انفاق مالی را زكات 
و موجب رشــد و نمو مال دانســته اند، از آن روست كه برخالف ظاهر امر 
كه با دادن مال و انفاق و صدقه آن، با كاهش و نقص مال مواجه هستيم، 
در باطن موجب ازدياد و نيز بركت باال می شود و مال انسان از اين طريق 
رشد و نمو كرده و افزايش می يابد. همچنين بدن به ظاهر با روزه گرفتن 
از رشد و نمو می افتد، ولی در باطن موجب رشد و نمو بدن می شود و به 

رشد طبيعی سالم خود ادامه می دهد.
2. آثار تربیتی و تزكیه ای : روزه موجبات رشد و بالندگی انسان را 
از نظر فضايل اخالقی و رهايی از رذايل فراهم می آورد. كسی كه روزه می 
گيرد در مسير تزكيه نفس گام برداشته و تمرين صبر و استقامت می كند 
به طوری كه در مشــكالت جزع و فزع نكرده و صبر پيشــه می كند؛ زيرا 
شخصی كه توانسته در برابر فشار سهمگين گرسنگی و تشنگی صبر كند و 
در برابر وسوسه های نفسانی جنسی مقاومت كند و يا در برابر وسوسه های 
شيطانی چون حسادت و غيبت و دروغ و مانند آنها استقامت ورزد، به طور 
طبيعی چنين شخصی خود را از رذايل دور كرده و فضايل و خصلت های 
خوب را در خود ايجاد يا تقويت كرده است. از اين برای روزه آثار تربيتی 
و تزكيه ای گفته شــده اســت. خداوند در آيات 45 و 153 سوره بقره بر 
اساس روايت تفسيری، از مصاديق مهم و روشن صبر، روزه را مطرح كرده 
است و از مردمان خواسته تا برای رسيدن به مقام خاشعين و صابرين دارای 
اســتقامت، از روزه بهره گيرند. از امام صادق)ع( روايت شده: مراد از صبر، 
روزه است. هنگامی كه سختی يا گرفتاری شديد به شخص وارد شد، روزه 
الةِ، قال:  ْبِر َو الَصّ بگيرد، زيرا خدایـ  عّزوجّلـ  می فرمايد: َو اْسَتِعيُنوا بِالَصّ
الصبر الصوم ؛ از صبر ياری بجوييد، يعنی از روزه. )تفسير قمی، ج 1، ص 
46؛ تفسير عياشی، ج 1، ص 44، ح 41؛ تفسير نورالثقلين، ج 1، ص 76، 
ح 182( از اين آيات به دست می آيد انسان با روزه گرفتن به دو مقام بلند 
صابرين و خاشعين دست می يابد كه بهشت برای آنان تضمين شده است. 

اصوال از نظر قرآن، رســيدن به مقام تقوا تنها با اعمال صالح، امكان پذير 
اســت كه از جمله مهمترين آنها، عدالت ورزی، انفاق، نماز و روزه است. 
از همين رو در بيان فلسفه روزه، آن را عامل دستيابی انسان به مقام تقوا 
معرفی كرده اســت. )بقره، آيه 183( بی گمان رسيدن به تقوا به معنای 
آن اســت كه انسان خود را از هر گونه امور ناپسند و بد دور نگه داشته و 
به امور پســنديده و خوب و نيك روی آورد. اين گونه اســت كه سپری را 
در برابر خويش ايجاد می كند كه سد راه هر گونه آسيبی از جمله خشم و 
غضب الهی است. اميرمومنان)ع( می فرمايد آزمون روزه، ظرفيت تربيتی 
و تزكيه ای است كه بايد از آن استفاده كرد. در اين عمل عبادی انسان از 
هر گونه امری كه حرام است اجتناب می كند و اين تنها خورد و خوراك 
مباحی نيســت كه بايد از آن اجتناب كند. به سخن ديگر، انسان در روزه 
بايد در مرتبه ســوم تقوای الهی يعنی تقوای خاص الخاص يا اخص باشد 
كه در آن شخص افزون بر عمل به واجبات و مستحبات و ترك محرمات 
و مكروهات بايد از مباحاتی نيز دست بردارد كه شامل خوردن و نوشيدن 
و لذت جنســی حالل است. بر اين اساس اميرمومنان علی)ع( می فرمايد: 
َراِب؛ روزه پرهيز  َعاِم َو الَشّ ُجُل ِمَن الَطّ َياُم اْجِتَناُب الَْمَحارِِم َكَما يَْمَتِنُع الَرّ الِصّ
از حرامها اســت همچنانكه شخص از خوردنی و نوشيدنی پرهيز می كند. 
)بحــار االنــوار، ج 93، ص 294 ، ح 21 ( به ســخن ديگر، روزه بويژه در 

مــاه مبارك رمضان يك تمرين يك ماهه و كوتاه مدت برای قرار گرفتن 
شخص در مرتبه سوم تقوای الهی است تا اين تجربه را به دست آورده و 
در ديگر ماه ها از آن بهره گيرد. خداوند در ماه مبارك رمضان با محدود 
كردن شياطين و وسوسه های نفسانی اين فرصت را فراهم آورده است تا 
هر شخصی بتواند از مرتبه تقوای عام و تقوای خاص به تقوای اخص برسد 
و بتواند به دور از فشــارهای بيرونی وسوسه های شيطانی، تجربه هر چند 
محدود از تقوای اخص به دست آورد و از آثار و بركات آن بهره مند شود. 
از نظر امام علی)ع( فرد بايد از ماه رمضان بهترين بهره را ببرد و مهمترين 
اعضای خويش را تربيت كند و آن را برای تقوای اخص آماده ســازد. آن 
حضرت)ع( می فرمايد: َصْوُم الَْقلِْب َخْيٌر ِمْن ِصَياِم اللَِّســاِن َو ِصَياُم اللَِّساِن 
َخْيٌر ِمْن ِصَياِم الَْبْطن؛ روزه قلب بهتر از روزه زبان است و روزه زبان بهتر 
از روزه شــكم است. )تصنيف غررالحكم و دررالكلم، ص 176، ح 3363( 
علت برتری صيام قلب آن است كه با اين روزه است كه انسان تقوای اخص 
را به دســت می آورد و از آثار آن بهره مند می شــود. از نظر روايات آن كه 
تقوای اخص را ايجاد می كند، روزه ای اســت كه شخص بتواند مباحات را 
براســاس اهداف تقوای اخص مديريت كند. از همين رو در روزه واقعی بر 

عناصر ديگری غير از ترك خورد و خوراك تاكيد شده است. امام صادق)ع( 
می فرمايد: إَِذا ُصْمَت َفلَْيُصْم َســْمُعَك َو بََصُرَك َو َشْعُرَك َو ِجلُْدك ؛ آنگاه 
كه روزه میگيری بايد چشم و گوش و مو و پوست تو هم روزه  دار باشند. 
)كافی، ج 4 ، ص 87 ، ح 1( حضرت فاطمه)س( نيز می فرمايد: َما يَْصَنُع 
ائُِم بِِصَياِمِه إَِذا لَْم يَُصْن لَِسانَُه َو َسْمَعُه َو بََصَرُه َو َجَواِرَحه ؛ روزه  داری كه  الَصّ
زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نكرده روزه  اش به چه كارش 
خواهد آمد. )دعائم االسالم ج 1، ص 268 - بحار االنوار، ج 93، ص 295، 
ح 15( در حقيقت روزه واقعی بايد روزه ای باشد كه شخص در مرتبه تقوای 
اخص انجام می دهد و حتی مباحات را مهار كرده و همه اعضا و جوارح را 
در مسير تعالی و كمال مديريت كرده و در آن جاده قرار می دهد. بسياری 
از مردم در ماه رمضان روزه واقعی نمی گيرند. اميرمومنان )ع( می فرمايد: 
َمُأ َو َكْم ِمْن َقائٍِم لَْيَس لَُه  َكْم ِمْن َصائٍِم لَْيَس لَُه ِمْن ِصَياِمِه إاَِلّ الُْجوُع َو الَظّ
َهُر َو الَْعَناء؛ چه بسا روزه داری كه از روزه  اش جز گرسنگی  ِمْن قَِياِمِه إاَِلّ الَسّ
و تشنگی بهره  ای ندارد و چه بسا شب زنده  داری كه از نمازش جز بي خوابی 
و سختی، سودی نمی  برد. )نهج البالغه، صبحی صالح، ص 495، حكمت 
145( پس فرصت ماه رمضان يك فرصت اســتثنايی برای حوزه تزكيه و 
تربيتی اســت. با آثار بســياری كه از جمله آن آثار ايجاد اخالص در افراد 
است. هر كسی در زمان روزه می تواند اخالص خويش را بسنجد؛ زيرا روزه 
عملی است كه با ديگران ارتباط چندانی ندارد و يك عمل باطنی و درونی 
است؛ از همين رو وسيله سنجش اخالص آدمی قرار گرفته است. حضرت 
َياُم ابِْتاَلًء  ِلِْخاَلِص الَْخلْق ؛ خداوند  امام علی)ع( می فرمايد: فرض اهلل ...َ الِصّ
روزه را واجب كرد تا به وسيله آن اخالص خلق را بيازمايد. )نهج البالغه، 
صبحی صالح، ص 512 ، ح 252 - تصنيف غررالحكم و دررالكلم ص 176 
، ح 3376 ( انسانی كه بخواهد در مسير رشد و تعالی قرار گيرد و صفات 
نيك را در خود ايجاد يا تقويت يا تثبيت كند بايد روزه را به عنوان عامل 

مهم در اين امور مد نظر قرار داده و آن را به كار گيرد.
3. اجتماعی و سیاسی: روزه از نظر اجتماعی نيز دارای آثار مثبتی است 
كه از جمله مهمترين آنها برقراری عدالت اجتماعی و رهايی از شكاف طبقاتی 
بويژه شكاف اقتصادی است؛ زيرا مستحب است كه انسان های روزه دار از مال 
خويش انفاق كنند و برای گرسنگان سفره افطاری بگذارند و اطعام كنند. اين 
رويه موجب می شود تا شكاف اقتصادی كاهش يابد و ارتباط اجتماعی بهتر 
َياَم لَِيْسَتِوَي  ( الِصّ شــود. امام صادق)ع( می فرمايد: إِنََّما َفَرَض اهلَلّ )َعَزّ َو َجَلّ
بِِه الَْغِنُيّ َو الَْفِقير؛ خداوند روزه را واجب كرده تا بدين وســيله غنی و فقير 
مساوی شوند. )من ال يحضره الفقيه، ج 2، ص 73، ح 1766( اصوال كسی 
كه تجربه گرسنگی و تشنگی را از راه روزه بچشد، احساس نداری را درك 
كرده و وقتی فقيری را می بيند و گرسنه و تشنه ای را می يابد تالش می كند 
تا او را سير و سيراب كند. امام رضا)ع( در تبيين تاثير گرسنگی و تشنگی 
روزه به ابعاد معرفتی و تزكيه ای آن اشــاره كــرده و می فرمايد: إِنََّما أُِمُروا 
ْوِم لَِكْي يَْعِرُفوا أَلََم الُْجوِع َو الَْعَطِش َفَيْسَتِدلُّوا َعلَی َفْقِر اْلِخَرة؛ مردم به  بِالَصّ
انجام روزه امر شده اند تا درد گرسنگی و تشنگی را بفهمند و به واسطه آن 
فقر و بيچارگی آخرت را بيابند. )وسايل الشيعه ج 10، ص 9، ح 12701( 
در حقيقت شــناخت وضعيت اخروی انسان و فقر و نداری در آن جهان، از 
طريق روزه كشف می شود و همين موجب می شود تا انسان به فكر آخرت 
باشــد و برای رهايی از فقر  و نداری خويش تالش كند. بايد توجه داشــت 
كه روزه همان طوری كه دارای بعد اجتماعی عام اســت، همچنين دارای 
ابعاد اجتماعی و سياســی خاص نيز می باشد. از همين رو در روايات آمده 
است برخی از افراد روزه شان تمام نيست مگر آنكه مراعات برخی از اصول 
اجتماعی و اخالقی و سياسی را بكنند. امام باقر)ع( می فرمايد: اَل ِصَياَم لَِمْن 
ةٍ َحَتّی  َعَصی اْلَِماَم َو اَل ِصَياَم لَِعْبٍد آبٍِق َحَتّی يَْرِجَع َو اَل ِصَياَم اِلْمَرأَةٍ نَاِشــزَ
تَُتوَب َو اَل ِصَياَم لَِولٍَد َعاٍقّ َحَتّی يََبر؛ روزه اين افراد كامل نيســت: 1. كسی 
كه امام )رهبر( را نافرمانی كند؛ 2. بنده فراری تا زمانی كه برگردد؛ 3. زنی 
كه اطاعت شــوهر نكرده تا اينكه توبه كند؛ 4. فرزندی كه نافرمان شده تا 

اينكه فرمانبردار شود. )دعائم االسالم ج1، ص 268؛ بحار االنوار، ج 93، ص 
295، ح 6( در اين روايت بيان شده كه شخصی كه می خواهد روزه بگيرد 
و از آثار آن بهره مند شود بايد اصول اخالقی و اجتماعی و سياسی را رعايت 
كند و اين گونه نيســت كه تنها روزه، يك عمل فردی و شــخصی باشد و 
هيچ ارتباطی با حوزه عمل اجتماعی و سياســی نداشته باشد. اين مطلب 
در چارچوب اصل بنيادينی شكل گرفته كه در روايتی ديگر از امام باقر)ع( 
مطرح شده است. آن حضرت )ع( می فرمايد: بُِنَي اْلِْساَلُم َعلَی َخْمَسِة أَْشَياَء 
ْوِم َو الَْواَليَة؛ اسالم بر پنج چيز استوار است،  َكاةِ َو الَْحِجّ َو الَصّ اَلةِ َو الَزّ َعلَی الَصّ
بر نماز و زكات حج و روزه و واليت )رهبری اسالمی(. )كافی، االسالميه، ج 
4، ص 62، ح 1)شبيه اين حديث در تفسير نور الثقلين ج 1، ص 372، ح 
279 ( در روايتی ديگر آمده است: بني االسالم علي خمس: الصلوه، الزكوه، 
الصوم، الحج و الواليه و لم يناد بشئ كما نودي بالواليه؛ امام باقر)ع( فرمود: 
اسالم بر پنج پايه استوار است: نماز، زكات، روزه، حج و واليت و هيچ چيز 
مانند واليت مورد ســفارش قرار نگرفته است. )وسائل الشيعه، ج1، ص10.( 
پــس آنچه بــه اعمال عبادی از جمله نماز و روزه و حج و خمس و جهاد و 

زكات معنا می بخشد همان پذيرش واليت است.
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درهاي بهشت دراين ماه گشوده اســت. از پروردگار خود بخواهيد كه 
آنها را بر روي شــما نبندد و درهاي جهنم دراين ماه بسته است، از خدا 
بخواهيد كه آنها را بر روي شــما نگشايد. شياطين دراين ماه در غل و 

زنجيرند. از خدا بخواهيد كه آنها را بر شما مسلط نگرداند.

مروری برخطبه شعبانیه رسول اكرم)ص( 
در فضیلت و اهمیت ماه مبارك رمضان

بایدها
ونبایدهای
روزهداری

هر كه اخالق خود را در اين ماه نيكو كند، از صراط، آسان بگذرد، آن روز كه قدم ها، 
برآن بلغزد. هر كه در اين ماه از آزار رساندن به مردم خودداري كند، حق تعالي، روز 
قيامت، خشــم خود را از او باز دارد. هر كه در اين ماه صله رحم كند و با خويشان 
بپيوندد، خدا او را در قيامت به رحمت خود واصل گرداند و هركه در اين ماه رابطه اش 

را با خويشان قطع كند، خداوند در قيامت رحمت خود را از او دريغ نمايد.

هر كه در اين ماه بسيار بر من صلوات فرستد، خداوند 
كفه سبك اعمال او را سنگين گرداند. كسي كه در اين 
ماه يك آيه از قرآن تالوت كند، ثواب كسي را دارد كه 

در ماه های ديگر قرآن را ختم كرده باشد. 

روزه؛ عبادتی با آثار متنوع
فرزاد محسنی

اصوال از نظر قرآن، رسيدن به مقام تقوا تنها با اعمال 
صالح، امكان پذير اســت كه از جمله مهمترين آنها، 
عدالت ورزی، انفاق، نماز و روزه است. از همين رو در 
بيان فلسفه روزه، آن را عامل دستيابی انسان به مقام 

تقوا معرفی كرده است.

 روزه بويژه در ماه مبارک رمضان يك تمرين يك ماهه 
و كوتاه مدت برای قرار گرفتن شخص در مرتبه سوم 
تقوای الهی است تا اين تجربه را به دست آورده و در 

ديگر ماه ها از آن بهره گيرد.

از نظر روايات آن كه تقوای اخص را ايجاد می كند، روزه ای است كه شخص بتواند مباحات را براساس 
اهداف تقوای اخــص مديريت كند. از همين رو در روزه واقعی بر عناصر ديگری غير از ترک خورد و 

خوراک تاكيد شده است.


