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* روزه کارگاه صبر و استقامت در برابر بزرگ ترین فشارهای درونی است
 که خوردن و نوشیدن و ترک گناه و وسوسه های شیطانی

 از جمله آنهاست.

*  امام رضا)ع( درباره 
فلسفه روزه می فرماید: 

علت روزه، برای 
فهمیدن درد گرسنگی 
و تشنگی است تا بنده، 
ذلیل و متضرع و مأجور 
و صابر باشد و شدائد 
آخرت را درک کند، 
عالوه بر این در روزه 

امیال نفسانی شکسته 
شده و موعظه ای هست 

برای امر آخرت 
و آگاهی از حال 

اهل فقر و تنگدستی
 در دنیا و آخرت.

اهمیت روزه و روزه داری
هر یک از عبادات شرعی دارای فلسفه و اهداف و حکمت ها و عللی است 
که دانستن آنها به ما کمک می کند تا شوق و انگیزه برای انجام آن پیدا کنیم. 
بر اساس آموزه های وحیانی اسالم هر حکم شرعی در اسالم دارای مصلحت یا 
مفسده ای در متعلق آن است. بنابراین، اگر چیزی را واجب دانسته مصلحت 
یقینی برای بشــر در آن اســت و اگر حرام نموده شکی نباید کرد که در آن 
مفسدتی بزرگ برای انسان است. البته در مستحبات و مکروهات نیز چنین 
حالتی است اما با این تفاوت که مصلحت یا مفسدت آن درحدی نیست که 
واجب یا حرام شود. همچنین درباره مباح باید گفت که مصلحت و مفسدت 

در آن با توجه به شرایط در حالت تساوی است.
اگــر بخواهیم اهمیت روزه را بدانیم باید به آثار و فواید آن توجه کنیم و 
در آن زمان است که ارزش و اهمیت این عبادت که در همه شرایع آسمانی 
وجود داشته است، )بقره، آیه 183( دانسته می شود. از همین رو، برای درک و 
ایجاد انگیزه و تشویق به انجام عمل روزه برخی از فواید و آثار آن بیان می شود.

برخی فواید اجتماعی روزه
در اســالم برای روزه فواید و آثار متعــددی در همه حوزه های فردی و 
اجتماعی و دنیوی و اخروی و نیز مادی و معنوی بیان شــده که در اینجا به 
برخی از آنها اشاره می شود. از جمله آثار روزه در حوزه اجتماعی می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
1. پایه های اجتماعی اســالم: اســالم یک هویــت اجتماعی بر هر 
شــخصی است به طوری که او را از دیگران جدا می کند و هویت و شخصیت 
جداگانه ای می بخشــد؛ یعنی همان طوری که اختالف زبانی و نژادی و مانند 
آن موجب هویت بخشی و تمایز اجتماعی انسان ها و جوامع بشری از یکدیگر 
می شــود)حجرات، آیه 13( برخــی از عبادات نیز به شــکل خاص موجب 
هویت بخشی جامعه اسالمی می شود. البته وجود این امور در شرایع دیگر مانند 
مسیحی و یهودی به این معنا خواهد بود که اسالم از آدم)ع( تا خاتم)ص( یک 
هویت دینی خاص اســت به طوری که از دیگر ادیان چون بودایی و هندویی 
و مانند آنها بازشــناخته می شود. امام باقر)ع( فرموده است: بنی االسالم علی 
خمسْهً اشیاء، علی الصلوْهً و الزکاْهً و الحج و الوالیه؛ اسالم بر پنج چیز استوار 
اســت، بر نماز و زکات و حج و روزه و والیت یا همان رهبری اسالمی.)فروع 

کافی، ج 4 ص 62،  ح 1(.
2. تســاوی افراد جامعه:  یکی از فواید  و آثار روزه داری آن است که 
افراد جامعه در یک سطح تساوی قرار می گیرند و تفاوت هایی چون ثروت و 
فقر نمی تواند موجب هویت های جداگانه از برای افراد جامعه شود. هر یک از 
افراد جامعه خود را در سطحی می یابد که دیگران در آن سطح قرار داشته و 
مالک های اعتباری و ظاهری و دنیوی جایگاه خودش را از دســت می دهد و 

* روزه دار با روزه گرفتن به معنویت دست می یابد همچنین از این راه خود را به گونه ای تربیت می کند تا 
فردی اخالقی شود. وقتی روزه دار خود را با دیگر افراد جامعه در این امر عبادی یکسان می یابد، خودبرتربینی را 

کنار می گذارد همان طور که عبادت حج و نماز جماعت و جمعه این گونه تاثیرات تربیتی و اخالقی دارد.

فواید و آثار روزه داری 
 سیدعباس تقوی

روزه در اسالم به عنوان یکی از مهم ترین عبادات به شمار 
می رود. این عبادت در ماه رمضان انجام می گیرد و در صورت 
ترک به هر دلیلی می بایست قضا شود. در آیات و روایات؛ فواید 
و آثار بسیاری برای این عمل عبادی بیان شده که نویسنده 

در این مطلب به برخی از آنها پرداخته است.

امــر دیگری چون تقوا به عنوان معیار ارزش گذاری ها قرار می گیرد به طوری 
که هر کسی که روزه می گیرد به عنوان متقی در جامعه اسالمی ارزش یافته 
و کسی که روزه را ترک می  کند به عنوان غیرمتقی از جامعه طرد شده و نژاد 
و پول و دیگر امور نمی تواند او را در جایگاه اجتماعی ارزشــمندی قرار دهد؛ 
چرا که تقوا معیار سنجش در جامعه اسالمی است)حجرات، آیه 13( و ثروت 
و فقر نشانه ارزش اجتماعی به ویژه در پیشگاه خداوند و عالمتی برای کرامت 
و اهانت نیست. )فجر، آیات 15 و 16( امام صادق)ع( در این باره می فرماید: 
انما فرض  اهلل الصیام لیستوی به الغنی و الفقیر، خداوند روزه را واجب کرده تا 
بدین وسیله دارا و ندار و غنی و فقیر مساوی گردند )من ال یحضره الفقیه، ج 
2 ص 43، ح 1( امام رضا)ع( نیز در این باره می فرماید: مردم به انجام روزه امر 
شده اند تا درد گرسنگی و تشنگی را بفهمند و به واسطه آن فقر و بیچارگی 
آخرت را بیابند.)وســائل الشیعه، ج 4 ص 4 ح 5 علل الشرایع، ص 10( پس 
کسی که روزه می گیرد خود را در سطح دیگر افراد جامعه می بیند و فقیر و غنی 
یک چیز را با هم تجربه می کنند و خود را در پیشگاه الهی یکسان می یابند.

3. آموزش اطاعت از اولیای امور: روزه به آدمی می آموزد که مطیع 
باشد و اما و اگر نکند. کسی که روزه می گیرد از خوردن و نوشیدن که امور 

مباح است پرهیز می کند. بنابراین ترک گناهان برای او بسیار ساده تر خواهد 
بود؛ چرا که از مهم ترین نیازهای طبیعی و مباحات، چشم پوشی کرده است. 
روزه داری موجب می شود تا یاد بگیرد همواره مطیع خداوند و رهبران دینی 
باشد. امام باقر)ع( ضمن بیان مواردی که روزه داری را ناقص می کند به مسئله 
اطاعت از رهبری اشاره کرده و می فرماید: روزه این افراد کامل نیست: 1- کسی 
که امام)رهبر( را نافرمانی کند؛ 2- بنده فراری تا زمانی که برگردد؛ 3- زنی که 
اطاعت شوهر نکرده تا اینکه توبه کند؛ 4- فرزندی که نافرمان شده تا اینکه 
فرمانبردار شود.)بحاراالنوار ج 93،  ص 295( البته از این روایت ابعاد دیگری از 
اطاعت از اولیا بیان شده است؛  زیرا در همه این موارد نوعی والیت برای شوهر، 
مالک برده و پدر ثابت اســت که در صورت عصیان، این والیت نادیده گرفته 
می شود و همین موجب می شود که عمل عبادی ارزش و اعتبار شرعی و تاثیر 
خود را از دست بدهد. به سخن دیگر، روزه داری به آدمی می آموزد تا چگونه 
مطیع اولیای خویش به ویژه اولیای امور دینی و اجتماعی خویش باشد؛ زیرا 

از خشــم و جالل الهی و نماد اصلی آن یعنی دوزخ و آتش سوزان آن است. 
رســول خدا)ص( فرمود: الصوم جنْهً من النار؛ روزه ســپر آتش جهنم است. 
)الکافی، ج 4 ص 162(؛ یعنی به واسطه روزه گرفتن انسان از آتش جهنم در 
امان خواهد بود. امام علی)ع( نیز در این باره می فرماید: »علیکم بصیام شــهر 
؛ بر شما باد به روزه گرفتن در ماه رمضان؛ زیرا  رمضان فان صیامه جنْهً حصینْهً

روزه گرفتن در آن، دژ استواری است.« )امالی طوسی، ص 136(
3- پاداش خاص الهی: خداوند خود پاداش و مزد روزه دار را می دهد. 
رســول خدا از قول خدای تعالی فرمود: الصوم لی و انا اجزی به؛ روزه برای 
من اســت و من پاداش آن را می دهم. )وســائل الشیعه ج 7 ص297، ح 15 

و 16؛ 27 و 30(
4- بهره مندی از بهشــت و غذاهای آن: رســول خدا)ص( فرمود: 
کســی که روزه، او را از غذاهای مورد عالقه اش بازدارد بر خداســت که به او 
از غذاهای بهشتی بخوراند و از شراب های بهشتی به او بنوشاند. )بحاراالنوار 

ج 93، ص 331(
5- سیرابی در قیامت: رسول خدا)ص( فرمود: طوبی لمن ظما 
؛ خوشا به حال کسانی که  او جاع هلل اولئک الذین یشــبعون یوم القیامْهً

برای خدا گرسنه و تشــنه شده اند اینان در روز قیامت سیر می شوند. 
)وسائل الشیعه، ج 7 ص 299، ح 2(

6- حمایت و بشارت فرشتگان الهی در دنیا و آخرت: امام صادق)ع( 
فرمود:  هر کس که در روز بسیار گرم برای خدا روز بگیرد و تشنه شود خداوند 
هزار فرشــته را می گمارد تا دست به چهره او بکشند و او را بشارت دهند تا 
هنگامی که افطار کند. )الکافی، ج 4 ص 64 ح 8؛ بحاراالنوار ج 93 ص 247(
7- لقای الهی: امام صادق)ع( فرمود: للصائم فرحتان فرحْهً عند افطاره و 
فرحْهً عند لقاء ربه؛ برای روزه دار دو سرور و خوشحالی است: 1- هنگام افطار 

2- هنگام لقاء پروردگار )وسائل الشیعه، ج 7 ص 290 و 294 ح 6 و 26(
8- ورود از در خاص بهشت: رســول خــدا)ص( فرمود: ان للجنْهً بابا 
یدعی الریان ال یدخل منه اال الصائمون؛ برای بهشــت دری است به نام ریان 
که از آن فقط روزه داران وارد می شــوند. )وســایل الشیعه، ج 7 ص 295، ح 

31؛ معنای االخبار ص 116(

9- رهایی از بند شــیاطین: رســول خدا)ص( فرمود: ماه رمضان ماه 
مبارکی است که خداوند واجب فرموده است که در این ماه روزه بگیرید؛ پس 
در این ماه، تمام درهای بهشت گشوده و تمام شیاطین دربند و زنجیر کشیده 
شده و در این ماه؛ شب قدری است که از هزار ماه بهتر است پس هر کس از 
)فیض های( آن بی بهره بماند به راستی که بی بهره و محروم مانده است و این 

سخن را حضرت سه بار تکرار فرمود. )بحار، ج 93، ص 366(
10- رهایی از عذاب الهی: رســول خدا)ص( فرمودند: پنج چیز بر امت 
من در ماه رمضان عطا شده است که به امت هیچ پیغمبری پیش از من عطا 
نشــده است. 1- چون شب اول ماه رمضان شود خدای عز و جل به آنان نظر 
کند و هر کس مورد توجه خدا شد هرگز او را عذاب نخواهد فرمود؛ 2- آنکه 
بوی دهانشــان به هنگام عصر نزد خدای عز و جل از مشک خوشبوتر باشد؛ 
3- آنکه فرشتگان شبانه روز برای آنان طلب آمرزش کنند؛ 4- آنکه خدای عز 
و جل بهشــت را مامور فرماید که برای بندگانم آمرزش بطلب و خود را برای 
آنان بیارای تا خستگی و آزار دنیا از جانشان به در آید و به بهشت و پذیرایی 
من درآیند؛ 5- آنکه چون شب آخر فرا رسد همگی آنان آمرزیده شوند.)خصال 

صدوق، ج 1، ص 353(
11- بهره مندی از هفت صفت خوب: رسول خدا)ص( فرمود: هیچ مؤمنی 
نیست که ماه رمضان را فقط به حساب خدا روزه بگیرد مگر آنکه خداوند تبارک 
و تعالــی هفــت صفت را برای او ثابت و الزم فرماید: 1- آنکه هر چه حرام در 
پیکرش باشد گداخته شــود؛ 2- به رحمت خدای عز و جل نزدیک می شود؛ 
3- کفاره گناه پدرش آدم را پرداخت نموده اســت؛ 4- خداوند لحظات جان 
کندن را بر وی آســان گرداند؛ 6-  از گرسنگی و تشنگی روز قیامت در امان 
خواهد بود؛ 5- خدای عز و جل از خوراکیهای لذیذ بهشتی او را نصیب دهد؛ 
7- خدای عز و جل بیزاری از آتش دوزخ به او عطا فرماید.)خصال صدوق، ج 

1، ص 356؛ بحاراالنوار، ج 96، ص 369(
12- آمرزش الهی: امام باقر)ع( فرمودند: خداوند مالئکه ای دارد که موکل 

به روزه داران هســتند و برای آنان در هــر روز ماه رمضان تا آخر ماه رمضان 
طلب آمرزش می کنند و هر شــب، وقت افطــار روزه داران را ندا می کنند که 
ای بندگان خدا بشارت باد شما را که گرسنگی کمی تحمل کردید و سیری 
بســیار در پیش دارید و چون شب آخر ماه رمضان فرا رسد، روزه داران را ندا 
می کنند که ای بندگان! بشارت باد شما را که خداوند گناهان شما را آمرزید 
و توبه شــما را قبول کرد، ببینید در آینده چگونه عمل خواهید کرد. )وسایل 

الشیعه، ج 7، ص 176(
13- پاداش مضاعف الهی: رسول گرامی اسالم)ص( فرمود: بدانید ماه 

رمضان ماه بزرگی اســت، خداوند حســنات و نیکی ها را در این ماه مضاعف 
می کند، گناهان و بدی ها را محو می فرماید و درجات روزه داران را باال می برد، 
هــر کس در این ماه رمضان صدقه ای بدهد خداوند او را می آمرزد و هر کس 
به مملوکان و کارگران خود احسان کند پروردگارش او را می آمرزد، هر کس 
خوش رفتاری و خوش اخالقی کند خداوند او را می آمرزد، هر کس خشم خود 
را فــرو برد خداوند او را می آمرزد، هر کس صله رحم کند خدا او را می آمرزد. 
سپس رســول خدا)ص( فرمود: این ماه شما مانند ماه های دیگر نیست، زیرا 
چون به شما روی آورد، با برکت و رحمت روی کند و چون بر شما پشت کند 
و برود، با آمرزش گناهان می رود... بدبخت واقعی کسی است که این ماه تمام 
بگذرد و گناهانش آمرزیده نشــود و موقعی که نیکوکاران به دریافت پاداش 
پروردگار کریم موفق شــوند او زیانکار و متاســف باشد. )امالی شیخ صدوق، 
م13( همچنین رسول خدا)ص( فرمود: اگر بنده خدا می دانست که ماه رمضان 
چیست )چه برکتی وجود دارد( دوست می داشت که تمام سال، رمضان باشد. 

)بحاراالنوار، ج 93، ص 346(
فواید تربیتی و اخالقی

روزه فوایــد تربیتی و اخالقی هم دارد. همــان طوری که روزه دار با روزه 
گرفتن به معنویت دست می یابد همچنین از این راه خود را به گونه ای تربیت 

می کند تا فردی اخالقی شود. 
وقتی روزه دار خود را با دیگر افراد جامعه در این امر عبادی یکسان می یابد، 
خودبرتربینــی را کنار می گــذارد همان طور که عبادت حج و نماز جماعت و 

جمعه این گونه تاثیرات تربیتی و اخالقی دارد.
از جمله آثار تربیتی روزه داری می توان به امور زیر اشاره کرد:

1- خودســازی برای آخرت: روزه داری انسان را نسبت به آخرت آگاه 
می سازد؛ زیرا انسان درمی یابد با روزی مواجه است که اگر ره توشه تقوا را با 
خود از دنیا نبرد در آن روز هیچ چیزی نیست که او را ثروتمند کند. ره توشه 
انسان در جهان آخرت روزه و دیگر اعمال عبادی است که تقوا را می سازد و 

انسان را به خداوند نزدیک می کند و این گونه است که از فقر به غنا دست می 
یابد. )فاطر، آیه 15( روزه ، نقش بسیار سازند ه ای دارد تا انسان با فقر و نداری 
آشــنا شود و بداند که باید خود را برای روزی آماده کند که همه فقیر و ندار 
هستند مگر کسانی که به خداوند پیوسته اند. امام رضا)ع( روزه را یادآور قیامت 
دانســته و آن را عامل خودسازی و تزکیه نفس می داند و می فرماید: مردم به 
انجام روزه امر شــده اند تا درد گرسنگی و تشنگی را بفهمند و به واسطه آن 
فقر و بیچارگی آخرت را بیابند. )وسائل الشیعه، ج4، ص 4، ح 5؛ علل الشرایع، 
ص10( البته هرچه شرایط سخت تر باشد انسان بهتر می تواند خود را بسازد و 
از همین روست که روزه داری در تابستان و روزهای بلند و گرمای سوزان آن 
بهتر و تاثیرگذارتر خواهد بود، زیرا انسان را قوی تر و محکم تر می کند؛ چرا که 
درختی که در بیابان و تندبادهای سهمگین رشد کند با هر بادی نمی لرزد و 
از جا کنده نمی شود. رسول خدا)ص( فرمود: الصوم فی الحر جهاد؛ روزه گرفتن 
در گرما، جهاد اســت. )بحاراالنوار، ج 96، ص 257( امام علی)ع( نیز فرمود 
کسی که بتواند چشم از لذات دنیا از خورد و خواب و شهوت و مانند آن بگذرد 
می تواند نفس را چنان تربیت کند که دنیا فریبش ندهد. ایشان فرموده است: 
صوم النفس عن لذات انفع الصیام؛ روزه نفس از لذت های دنیوی سودمندترین 

روزه هاست. )غررالحکم، ج1، ص 416 ح 64(
2- پرهیز از گناهان: روزه تمرینی است تا انسان از گناهان پرهیز کند. 
انسانی که روزه می گیرد در کارگاه یک ماهه روزه، تمرین می کند تا در طول سال 
از گناه اجتناب ورزد. امام علی)ع( فرمود: روزه پرهیز از حرام ها است همچنان 

که شخص از خوردنی و نوشیدنی پرهیز می کند. )بحار، ج 93، ص 249(
3- روزه نفس: انســان باید بیاموزد چگونه نفس و هوی های آن را مهار 
و مدیریت کند. از آن جایی که نفس انسانی همه قوا را داراست اگر در حالت 
اعتدال باقی نماند ممکن است هر یک بر دیگری طغیان کند. طغیان شهوت 
و غضب، مهم ترین طغیان های قوای نفسانی علیه کلیت نفس و کمال یابی آن 
است. روزه به سبب آن که با شهوات انسانی درگیر است این امکان را به نفس 

می دهد تا قوای خود را مهار و مدیریت کند.
در این میان برخی از قوای انسانی نیازمند توجه و اهتمام بیشتری است 
که از مهم ترین آنها قلب است که قوه ادراکی و عاطفی بشر را شکل می بخشد. 
البته باید توجه داشــت که نفس به اعتبار حاالتی که به آن دســت می دهد 
نامگذاری می شود و قلب نیز مرتبه ای از نفس است نه چیزی بیرون از آن؛ به 
سخن دیگر، نفس انسانی دارای درجات و مراتبی است که برای هر مرتبه ای 
نامی مشخص دارد. قلب یک مرتبه از مراتب نفس است که به سبب اهمیت 
می بایســت بیشترین توجه به آن شــود. از همین رو تربیت قلب بسیار مهم 
ارزیابی می شــود. در ادبیات اســالمی روزه، عنوان عامی چون زکات دارد که 
اختصاص به امساک خوردن و نوشیدن نیست بلکه فراتر از آن را معنا می کند.

امام علی)ع( درباره مدیریت قلب در قالب روزه می فرماید: صوم القلب خیر 
من صیام اللســان و صوم اللسان خیر من صیام البطن؛ روزه قلب بهتر از روزه 
زبان اســت و روزه زبان بهتر از روزه شکم اســم. )غررالحکم، ج1، ص 417، 
ح80( پس برای هر چیزی صوم و صیامی است؛ به این معنا که باید مدیریت 
و مهار شود و امساک انجام گیرد و هر سخنی گفته نشود و هر چیزی شنیده 
نشود و مانند آن. در همین رابطه امام صادق)ع( فرموده است: آنگاه که روزه 
می گیری باید چشــم و گوش و مو و پوســت تو هم روزه دار باشند. »یعنی از 

گناهان پرهیز کند.« )الکافی ج 4 ص 87، ح1(
4- صبر: روزه کارگاه صبر و استقامت در برابر بزرگ ترین فشارهای درونی 
است که خوردن و نوشیدن و ترک گناه و وسوسه های شیطانی از جمله آنهاست.

از همین رو خداوند روزه را صبر دانســته است؛ زیرا امام صادق)ع( درباره 
کالم الهی »واستعینوا بالصبر و الصلوه« فرموده است: قال: الصبر، الصوم؛ خداوند 
عزوجل که فرموده است: از صبر و نماز کمک بگیرید، مراد از صبر، همان روزه 

است. )وسائل الشیعه، ج 7، ص 298، ح3(
5- رهایی از امیال شیطانی: امام رضا)ع( درباره فلسفه روزه می فرماید: 
»علت روزه، برای فهمیدن درد گرسنگی و تشنگی است تا بنده، ذلیل و متضرع 
و مأجور و صابر باشد و شدائد آخرت را درک کند، عالوه بر این در روزه امیال 
نفسانی شکسته شده و موعظه ای هست برای امر آخرت و آگاهی از حال اهل 
فقر و تنگدســتی در دنیا و آخرت.« )عیــون اخبارالرضا، ج 2، صفحه 178؛ 

بحاراالنوار، ج 96، ص 370(
آثار و برکات روزه تنها منحصر به موارد یاد شده در باال نیست و زمینه های 
دیگری از جمله اقتصادی و بهداشتی و غیره را شامل می شود که برای رعایت 

اختصار به همین مقدار بسنده می شود.

در صورت تخلف و عصیان، گویی روزه نگرفته و عبادتی را انجام نداده است.
4- اهتمام به اقشار جامعه: از حضرت امام حسن عسکری)ع( پرسیدند: 
چرا روزه واجب شده است؟ فرمودند: تا ثروتمند درد گرسنگی را دریابد و به 
فقیر توجه کند. )کافی، ج 4، ص 181( و هشام از امام صادق)ع( علت روزه 
را پرســید فرمود: »خداوند روزه را واجب کرد تا غنی و فقیر با هم مســاوی 
باشــند. و بدان جهت که غنی رنج و گرسنگی را لمس کرده تا به فقیر رحم 
کند و هر وقت چیزی خواسته قدرت به دست آورن آن را داشته است و خدا 
خواســته اســت که میان بندگانش یکنواختی به وجود آورد و خواسته است 
ثروتمند طعم گرســنگی را بچشــد و اگر جز این بود ثروتمند بر مستمند و 

گرسنه ترحم نمی کرد.« )وافی، ح 2، ص 8( 
آثار معنوی روزه

عمده آثار روزه در حوزه معنوی اســت؛ زیرا به انســان کمک می کند تا 
در مســیر تعالی اخالقی و فضایل برتر انسانی گام بردارد و خود را از هرگونه 
آلودگی های تفاخر و تکاثر و خودبینی و خودپسندی و مانند آن رها سازد. از 

جمله آثار معنوی روزه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- اخالص: روزه فرصتی اســت تا انســان به اخالص برسد و خود را از 
هرگونه منیت ها و خودخواهی ها و ریاورزی ها پاک ســازد. در روایات از روزه 
به عنوان آزمون اخالص یاد شده است. امام علی)ع( فرموده است: فرض اهلل... 
الصیام ابتالء الخالص الخلق؛ خداوند روزه را واجب کرد تا به وسیله آن اخالص 

خلق را بیازماید. )نهج البالغه، حکمت 252( 
2- ســپر از آتش دوزخ: از فواید روزه می توان به کسب تقوایی اشاره 
کرد که در آیه 183 سوره بقره به آن اشاره شده است. تقوا عامل حفظ انسان 

آیا روزه داری با فعالیت و کار، ناسازگار است؟آیا روزه داری با فعالیت و کار، ناسازگار است؟

آیــا روزه داری با فعالیت و کار ناســازگار اســت؟ آیــا یکی از عوامل 
عقب ماندگی کشــورهای مسلمان روزه داری اســت؟ و باالخره اینکه آیا 
روزه داری ســبب می شــود یک ماه از ســال نیروی کار این کشور ها به 

حدّ نصاب نرسد؟
مکّرر در نشریه های فارسی و غیر فارسی و می توانم بگویم گاهی به عمد، 
مقارن با فرارسیدن ماه مبارک رمضان، این گونه سم پاشی های بی نمک به 
چشم می خورد. تو گویی در دنیای امروز همه  چیز با محاسبه دقیق بررسی 
می شود. در اظهار نظر برخی درباره رابطه روزه و کار، هنوز گزاف گویی و 
حتی گزاف اندیشی رواج دارد. حدود چهار یا پنج سال قبل رییس جمهور 
یکی از کشورهای کوچک عربی که کج سلیقگی اش هنوز هم در نوسان های 
سیاسی عالم اسالم به چشم می خورد، ضمن اظهار نظری گفته بود؛ چون 
کشــور ما در حال سازندگی است بنابراین ممکن است از شیوخ و علمای 
بــزرگ جامع الزیتونه بخواهیم در این موضوع نظــر دهند که اگر در اثر 
روزه مــاه رمضان در روزهــای گرم آن منطقه آفریقایی، کارگران به علت 
روزه داشتن نتوانند به اندازه و حّد نصاب معمول کار کنند، از روزه داری در 
چنین شرایطی معاف باشند. این مطلب آن موقع در جراید ایران هم مورد 

بحث قرار گرفت و کار به گفت وگوی با این عالم و آن عالم کشیده شد.
اتفاقــاً چندی قبل در یکی از جراید فارســی زبان، ترجمه مقاله ای از 
یک نویسنده غیر مسلمان را دیدم که به همین موضوع پرداخته بود. این 
نویسنده، در ارتباط با وضعیت اقتصادی کشورهای توسعه نیافته که برای 
رودربایستی و گول زدن به کشورهای در حال توسعه نامیده شده اند، نوشته 
بود: یکی از عوامل کندی پیشرفت برنامه های اقتصادی در کشورهای در 
حال توســعه، باورهای مذهبی از آن جمله روزه  داری است. وی در ادامه 
گفته بودکه روزه داری، از نشاط اقتصادی و فعالیت کارگری این  جوامع به 

مقدار قابل توجهی می کاهد.
جالب توجه اینکه از یک طرف گفته می شــود در اغلب این کشورها 
برای نیروی انســانی کار وجود ندارد و بیکار فراوان است و از طرف دیگر 
ســنگ آنان به سینه زده می شود که به مناسبت روزه ماه رمضان نیرویی 
که باید به کار بیفتد، نمی افتد و باز جالب است که گاهی هر دو مطلب در 

یک نوشته دیده می شود.
بنده خوش ندارم نســبت به اشــخاص یک جانبه داوری و اظهار نظر 
کنم، بنابراین نمی گویم که غرض ورز هستند، چون نمی شناسم، انسان تا 
کســی را خوب نشناسد نمی تواند بگوید که غرض و مرضی دارد یا ندارد. 
با یک نوشــته هم مشکل است که انسان به قضاوت برسد و بگوید فالنی 

غرض دارد. ولی این را می توانم بگویم که یا جهل و نادانی و گزاف گویی و 
گزاف اندیشی است یا غرض ورزی. شق سوم ندارد.

حقیقــت مطلب این اســت که بنــده گمان می کنم، این دســته از 
نویسند گان، وضع روزه داری یک عده از شهرنشینانی که از زیر سایه تکان 
نمی خورند را دیده اند و براســاس آن قضاوت می کنند. یعنی دیده اند ماه 
رمضان که می شــود این عده برای اینکه روزه به آنان فشار نیاورد اوالً به 
جبران زمانی که غذا نمی خورند، چایی نمی نوشند، سیگار نمی کشند، در 
فاصله افطار تا سحر آن قدر می خورند و می آشامند و سیگار می کشند که 
ناالن می شــوند و مرتب ناله می کنند که ای وای، کســل شدیم، دستگاه 
هاضمه شــان هم ناراحت اســت. زیرا به دلیل پرخوری دستگاه هاضمه با 
مشکل مواجه می شود و انسان خودبه خود کسل می شود و نشاط کار را از 
دست می دهد. از طرف دیگر شب ها نمی خوابند تا بتوانند روز را بخوابند و 
روزه فشار نیاورد. یعنی بعد از طلوع فجر می خوابند تا دم غروب، برای نماز 
ظهر و عصر از خواب بیدار می شوند و نماز ظهر و عصر را چنان می خوانند 
که السالم علیکم نماز عصر با افطار مقارن باشد. حقیقت این  است که ما 
یک عده روزه گیر به این صورت داریم. بدون رودربایســتی بایستی بگویم 
که بعضی از اینها، هم لباس های بنده هم هستند و اهل علم اند، مع االسف 
این گونه هستند. اگرچه معموالً کار اهل علم در ماه رمضان در کشورهای 
اســالمی سنگین تر می شــود، برای اینکه بازار مســجد و محراب و منبر 
گرم تر اســت. منبری ها باید بیشتر منبر بروند و محرابی ها هم باید بیشتر 
به محراب بچسبند، ولی باز عده ای که کارشان فقط محراب است، اگر ظهر 
محراب داشته باشند، الاقل تا ظهر را می خوابند و اگر احیاناً  ظهر محراب 
نداشته باشند و محرابشان شب باشد، دیگر برنامه آنان راحت باش است و 
از اول طلوع فجر تا نزدیک غروب خواب هستند. ولی آیا می شود کار این 
گروه را مالک کار اکثریت مردم مســلمان قرار دهیم. این عده نه تنها در 
ماه رمضــان، بلکه در غیر ماه رمضان هم خیلی تن به کار نمی دهند و با 
اندک نســیم نامالیمی برنامه کاریشان عوض می شود و تعطیل می کنند. 
منطق این عده از روزه داری این اســت که خدا از ما خواسته روزه بگیریم 
چــه بخواهیم، چه نخواهیم باید روزه را بگیریم و چندان به فکر فلســفه 

درک نکرده و آن را به قیمت کمی فروخته اســت. حال آنکه در حقیقت 
روزه داری در عین اینکه فرمانبرداری و اطاعت از امر خداســت، باید برای 
مســلمانان تمرین روحیه پایداری و استواری در مسیر ایمان باشد. سالی 
یک ماه تمرین مقاومت در برابر خشــم و غضب و هوا و هوس باشــد. اما 
آنانی که حقیقت روزه را درک می کنند، آنان نه تنها با روزه داری از نیروی 
کارشان کاسته نمی شود، بلکه بیشتر هم می شود. من از زمان پیغمبر و از 
زمــان ائمه فعاًل مثال نمی آورم، بلکه از جامعه و زمان نزدیک به خودمان 
مثالی می آورم. یکی از دوستان من که در جوانی مرحوم شد در یک قصبه 
چند هزار نفری پیشــوای دینی مردم بود. تابستانی بود و روزه دار بودیم. 
این دوســت ما می گفت اگر کسی می خواهد بفهمد روزه داری یعنی چه؟ 

این فصل، زارع شب و روز در صحرا به سر می برد. موقع آمدنش به ِده وقت 
نماز است. می گفت برنامه ما این است: اذان صبح همه در مسجد حاضریم، 
نماز را به جماعت می خوانیم. زارعین از مسجد به صحرا می روند و تا هوا 
خنک است مختصری می خوابند. بعد بلند می شوند و تا ظهر کار می کنند. 
ظهر می روند مسجد نماز می خوانند و مجدد می روند صحرا کار می کنند تا 
غروب، غروب می آیند مسجد نماز مغرب را می خوانند و در همان مسجد 
بین نماز مغرب و عشاء افطار می کنند. افطار آنان چیست؟ می گفت قبالً  
تعدادی کوزه آب از جاهایی که آب خنکی دارد تهیه می کنند و در جای 
ســایه ای در مسجد این کوزه های آب را می چینند، هر زارعی هم با خود 
یک مقداری نان، به همراه پیاز، پنیر و یا چیزی از این قبیل برمی دارد و 
همراه خود به مسجد می آورد. بعد از نماز مغرب، افطار کشاورزان این نان 
و خورشــت ساده ای است که همراه آورده اند با مقداری آب، چنانچه اهل 
چپق و سیگاری هم باشند دودی هم می کشند. نماز عشاء را می خوانند و 
برمی گردند صحرا، آنجا چایی می خورند، کمی اســتراحت می کنند و تازه 
کارهای شــب را شروع می کنند؛ برای اینکه در آن فصل معموالً نسیمی 
که برای خرمن باددادن مناســب باشد در شب می وزد. بنابراین شب ها تا 
دیروقت یا باید خرمن کوبی کنند، یا خرمن باد دهند، شب یکی دو ساعت 
مانده به اذان صبح اســتراحتی می کنند و باز کار و کار و کار. فقط بعد از 
نماز صبح تا طلوع آفتاب می توانند مختصری بخوابند. حال فکر می کنید 
کــه این زارعین روزه دار اهل آن بودند کــه بگویند وای … چه روزهای 
بلندی، … چه هوای گرمی، … و چه روزه مشکلی! خدا شاهد است که 
مــن عده ای از اهالی آن قصبه را دیدم که به مراتب از آن سایه نشــین ها 

سپاسگزارتر، شاداب تر و بانشاط تر بودند.
حــال آیا روزه داری این گروه از مردم از نیروی فعال و کار یک جامعه 
کم می کند؟ من نمی خواهم منکر این واقعیت شــوم که یک انسان سالم 
و نیرومندی که به اندازه کافی مواد غذایی در شــبانه روز مصرف می کند، 
بالطبع برای کارکردن بویژه برای انجام کارهای سنگین بدنی آماده تر است؛ 
اما این تمام مطلب نیست؛ چراکه چقدر آدم های سالم سراغ داریم که تنبل 
هســتند؟ تنبلی با چه چیز عالج می شود؟ بدون شک داشتن بدن سالم 
و بهره مند از مواد غذایی و ویتامین های کافی برای فعالیت الزم نیســت، 
اراده نیرومند، تربیت و داشــتن جوهر کار هم الزم است. اگر ما در بعضی 
از کشورها می بینیم که افراد آن برای کارکردن و کارهای سنگین آمادگی 
بیشتری دارند، صرفاً به این علت نیست که آنان بیشتر می خورند و روزه 
هــم نمی گیرند؛ بلکه این در نتیجه آن اســت که از کودکی بچه ها را در 
میــدان کار و فعالیت قرار می دهند تا از همان ابتدا به کار عادت کنند. از 
کودکی سلو ل ها، عضالت و استخوان بندی افراد، برای کار تربیت می شود. 
ترس از کار از ســنین کودکی در آحاد جامعه ریخته می شود و شوق کار 
در وجودشان زنده می گردد، از کار لذت می برند و از این روست که برای 

کار کردن آماده تر هستند.
 بنابراین باید در یک ملت روح کار و فعالیت در کنار تأمین غذای کافی 
و بهداشــت الزم به اضافه اراده قوی وجود داشته باشد تا نیروی فعال آن 

ملت به استانداردهای الزم کار و تالش دست یابد.
حــال با توجه به اینکــه روزه داری تمرین مؤثری برای قدرت نفس و 
قدرت اراده اســت سؤال این است که اگر فردی به دلیل روزه داری دچار 
ضعف مختصری از ناحیه نرســیدن مواد غذایی در چند ساعت از روز به 
بدنش شود آیا این ضعف چندساعته می تواند بر مجموعه برنامه های کاری 
یک سال یک کشور لطمه ای وارد کند و روزه داری از راندمان کار کارگران 
بکاهد؟! البته این را می شود پذیرفت که بعضی از روزه داران به دلیل عدم 
برخورداری از مزاج نیرومند و ســالم ممکن است در بعضی از ساعات روز 
دچار ضعف شوند ولی در مقابل با تقویت اراده نیرومند در طول روزهای ماه 

مبارک رمضان به خودشان می جنبند و در یازده ماه دیگر بهتر کار می کنند.
بعالوه چرا این قدر مجرد فکر می کنیم؟ چرا هر چیزی را فقط نسبت 
به خودش می بینیم؟ آقای رئیس جمهوری تونس اگر قرار است جمعیت 
مســلمانان یک کشور یک ماه در سال را روزه بگیرند و به علت روزه داری 
نتوانند به حّد نصاب کار کنند، تو که رئیس جمهور این کشــور کوچک 
اســالمی هستی مسئولی، تو مسئولیت داری کارگران و دهقانان کشورت 
را چنان تقویت کنی که از نظر ســالمت مزاج و قــدرت بدنی بتوانند از 
عهده یک ماه روزه داری توأم با کار بربیایند. چرا عادت کرده ایم منفی نگاه 
کنیم؟ اگر به راستی حکومت ها وظیفه خود را رعایت کنند آیا اقتصاد یک 
کشور تنزل خواهد کرد؟ چرا دولت های اسالمی به وظیفة اصیل خود عمل 
نمی کنند؟ آیــا وظیفه یک حکومت تأمین حداکثر امکانات زندگی برای 
افراد آن جامعه نیســت؟ اگر هســت با واقع بینی و با توجه به اینکه این 
مردم مســلمان هستند و باید در ماه رمضان یک ماه روزه بگیرند، برنامه 
را طوری تنظیم کنید که اوالً  کارگران و دهقانان کشــور بتوانند با وجود 
روزه داری کار کننــد، ثانیاً  اگر نقیصه مختصری هم پیش آمد بتوانند در 
یازده ماه دیگر سال جبران کنند. از آنجا که بر مزاج این گونه دولت ها تنبلی 
حکم فرماست، بنابراین به فکر یک کار پرمسئولیت که ابتکار، فداکاری و 
گذشــت می خواهد نیستند. با حرف که سطح زندگی مردم باال نمی رود. 
تالش مداوم می خواهد، سیستم سالم حکومتی می خواهد. وقتی که اینها 
نیست، آن وقت روشنفکری شان گل می کند که خوب است برای باالرفتن 
سطح اقتصاد، فتوا دهیم که مردم روزه نگیرند. آیا به راستی فقط مسئله 
اقتصاد مطرح اســت و موضوع دیگری مطرح نیســت؟ حقیقت این است 
که صرف نظر از آن عده ای که ســر شب تا سحر می خورند، روزه داری به 
طور متوســط یک سوم از غذای روزانه یک کشور را صرفه جویی می کند. 
اگر فرض کنیم که یک پنجم نیروی کار این ملت به کار نیفتاده باشد در 
مقابل یک سوم ظرفیت غذایش را هم صرفه جویی کرده است و این یعنی 
تولید به اندازة مصرف! پس هیچ ضربه ای به نظام داخلی و اقتصاد داخلی 
این کشور وارد نمی شود. در حوزه اقتصاد خارجی هم اگر چیزی را صادر 
می کرده البد در مقابل می خواسته چیزی را وارد کند. اگر واردات مربوط 
به مواد غذایی باشــد چون یک ســوم کمتر مصرف شده به همین میزان 
هم واردات کمتری الزم است. بنابراین نباید با مسائل حساس، سطحی و 
مقطعی برخورد کنیم. حقیقت آنچه مشاهدات شخصی ما نشان می دهد این 
است که اکثریت روزه داران مردمی زحمت کش هستند که برنامه کاریشان 
در ماه مبارک رمضان نه تنها کم نمی شود بلکه زیاد هم می شود. بنده از 
نظر شــخص خودم وقتی دقت می کنم می بینم هیچ ماه رمضانی را سراغ 
ندارم که برنامه کاریم با برنامه کاری غیر ماه رمضانم فرق کرده باشد. سهل 
است، اگر عارضه ای برایم پیش نیاید در ماه رمضان نشاط کاری بیشتری 

هم پیدا می کنم، برای آنکه فکرم بهتر کار می کند.

روزه نیســتند. در حالی که روزه داری برای آن اســت که انسان در مقابل 
خواسته های نفسانی اراده ای نیرومند پیدا کند. روزه ای که انسان از افطار 
تا ســحر بخورد، صبح هم بخوابد تا غروب، هیچ ثمری برای انسان در بر 
ندارد. این آدم، همان آدم ضعیفی اســت که قبل از ماه رمضان بود. یعنی 
در برابر خشم و غضبش، در برابر خودخواهی هایش، در برابر هوس هایش، 
قدرت اراده ندارد و نمی تواند با پایداری متّکی به ایمان و پایداری ناشی از 
برنامه ســازنده مکتب رمضان به منظور تقویت اراده، بهره ای داشته باشد. 
بلکه، تنها در همین حد که گناه نکرده و از فرمان خدا ســرپیچی نکرده 
باشد روزه می گیرد. البته این هم خودش خوب است، اما حکمت روزه را 

باید به خودش زحمت دهد و یک ســری به قصبه ما بیاید. در این قصبه 
انواع محصول کاشته می شود، محصول دیمی که در ماه های خرداد و تیر 
درو و خرمن می شود. محصول صیفی هم دارند اعم از خیار، گوجه، خربزه 
و این گونه محصوالت که در ماه های برداشت کشت دیم باید به محصول 
صیفی هم برسند. وجین کنند، علف های هرزه را بیرون بیاورند و … در 
این قصبه برنج کاری هم دارند، بنابراین باید در این ماه های گرم تابستان 
شالی هم بکارند. یعنی شالی برنج را از خزانه در بیاورند و در باتالق هایی که 
قبالً آماده شده است بکارند. این کارها در این قصبه طوری است که معموالً 
همگی همزمان با هم انجام می شوند. این دوست ما می گفت: در قصبه ما، در 

* روزه داری در عین اینکه فرمانبرداری و اطاعت از امر خداست، باید برای مسلمانان تمرین روحیه پایداری و 
استواری در مسیر ایمان باشد. سالی یک ماه تمرین مقاومت در برابر خشم و غضب و هوا و هوس باشد. اما آنانی که 
حقیقت روزه را درک می کنند، آنان نه تنها با روزه داری از نیروی کارشان کاسته نمی شود، بلکه بیشتر هم می شود.

* روزه داری برای آن است که انسان در مقابل 
خواسته های نفسانی اراده ای نیرومند پیدا کند. روزه ای 

که انسان از افطار تا سحر بخورد، صبح هم بخوابد تا 
غروب، هیچ ثمری برای انسان در بر ندارد. این آدم، 

همان آدم ضعیفی است که قبل از ماه رمضان بود. یعنی 
در برابر خشم و غضبش، در برابر خودخواهی هایش، 
در برابر هوس هایش، قدرت اراده ندارد و نمی تواند با 

پایداری متّکی به ایمان و پایداری ناشی از 
برنامه سازنده مکتب رمضان به منظور تقویت اراده، 

بهره ای داشته باشد. 

سخنرانی منتشر نشده شهید آیت اهلل دکتر بهشتی در باب ماه رمضان و شب های قدر، روزه و کار  

چشم پوشی از خوردنی ها و آشامیدنی ها و کنترل 
امیال و خواسته های نفسانی در ماه مبارک رمضان از انسان 
یک موجود با عزم و اراده قوی و توانمند می سازد که این عزم 
و اراده را می تواند در یازده ماه دیگر سال به کار گیرد و امور 
و شئون زندگی اش را ســامان دهد. در متن زیر که بخشی 
سخنرانی منتشر نشده ای از شهید آیت اهلل بهشتی است، به 
این مسأله پرداخته شده است که در سالروز شهادت ایشان و 

یارانش از نظر می گذرانید.


