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ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺘﺮﺟﻢ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﻗﺎدر را ﺑﯽﻧﮫﺎﯾﺖ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺧﺎﺗﻢ
ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ راه رھﺎﯾﯽ و ﻧﺠﺎت را ﻓﺮا روﯾﻤﺎن ﻗﺮار داد و ﺑﻪ
ھﻤﺮاه آن ﺣﻀﺮت ج ﮐﺘﺎﺑﯽ راھﻨﻤﺎ و راھﮕﺸﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی دﯾﻦ و
ً
دﻧﯿﺎﯾﻤﺎن ﻧﺎزل ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﻄﻌﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺒﻮد ھﻤﮕﯽ ﻣﺎ ﺟﺰو زﯾﺎنﮐﺎران ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﯿﻢ.
دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ھﻤﭽﻮن درﺧﺘﯽ ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ﺳﺎﯾﻪی رﺣﻤﺖ و ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮد را
ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮔﺴﺘﺮاﻧﯿﺪه اﺳﺖ و ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻟﯿﺎﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺨﻮاھﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﯾﻦ ﺷﺠﺮهی ﻃﯿﺒﻪ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدد ،روزه ﯾﮑﯽ از
ﺷﺎﺧﻪھﺎی اﯾﻦ درﺧﺖ اﺳﺘﻮار و ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ دﯾﻦ
ﮐﺎﻣﻞ واﺟﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻓﺮﯾﻀﻪای ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﮐﺮدن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از
ﺑﺮﮐﺎت ﺳﺮﺷﺎر ﺧﻮد ،ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﺰﺷﮑﺎن و
ﻣﺤﻘﻘﺎن آﻧﺎن را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاھﻢ آورده اﺳﺖ ،در ﻧﮕﺎه اول ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ذھﻦ
ﻣﺘﺒﺎدر ﮔﺮدد ﮐﻪ اھﻤﯿﺖ روزه ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪی ﺧﻮدﺳﺎزی ،ﻋﺒﺎدی و ﻓﻮاﯾﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ آن اﺳﺖ اﻣﺎ ﺿﻤﻦ اﻗﺮار ﺑﻪ ھﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﻧﭽﻪ
ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﯿﺸﺘﺮ ارزش روزهداری را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺟﻨﺒﻪی ﻃﺒﯽ و درﻣﺎﻧﯽ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺑﺸﺮ در زﻣﯿﻨﻪھﺎی
ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راھﮑﺎر درﻣﺎﻧﯽ ﺷﻔﺎﺑﺨﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
و ﻏﯿﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب )روزهدرﻣﺎﻧﯽ(
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ رواﻧﯽ و رﻓﺘﺎری و
ﻣﻌﻈﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ روزهداری ﺑﺮ ﻃﺮف ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و
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اﯾﻦ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻣﻌﺠﺰهای دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﺸﺮ اﻣﺮوزه ﺑﻪ آن ﭘﯽ ﺑﺮده
اﺳﺖ.
اﻧﻮاع ﺑﯿﻤﺎریھﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ،ﮔﺮدش ﺧﻮن ،ﺗﻨﻔﺴﯽ ،ﭘﻮﺳﺘﯽ ،ﻋﺼﺒﯽ
و ...ﺑﺎ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﮫﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺟﺎی ﺑﺴﯽ ﺗﺄﺳﻒ و ﺣﺴﺮت ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮادهھﺎ و ﺟﻮاﻧﺎن از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و
ّ
ﺳﻨﺖ ﺷﺮﯾﻒ ﻧﺒﻮی ﺑﯽﺑﮫﺮه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻧﻤﺎﻧﺪ ارزش اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪی دﯾﻨﯽ در
ﮐﻼم ﮔﮫﺮﺑﺎر رﺳﻮل ﻣﮑﺮم اﺳﻼم ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ج ﮐﻪ دون ﮐﻼم
ﺧﺎﻟﻖ و ﻓﻮق ﮐﻼم ﻣﺨﻠﻮق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ از ھﻤﺎن روزﮔﺎر آﻏﺎزﯾﻦ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم
در اﺧﺘﯿﺎرﻣﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﻣﺮوز ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻨﺠﯿﻨﻪی
ﺣﮑﻤﺖ و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻣﺤﺘﺎجﺗﺮ ھﺴﺘﯿﻢ.
ﺗﺮﺟﻤﻪی اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ّ
ھﻤﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﺴﯿﻨﯽ در اﺧﺘﯿﺎر
ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﺰﯾﺰ و ﮔﺮانﻣﺎﯾﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪی
ھﻤﻪی ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی آن ،ﻣﺘﺮﺟﻢ را از
راھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎ و ﭘﯿﺸﻨﮫﺎدات ﺻﺎﺋﺐ ﺧﻮد ﺑﯽﻧﺼﯿﺐ ﻧﮕﺬارﻧﺪ وآﺧﺮ دﻋﻮاﻧﺎ أن
اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ.
ﺣﺴﻦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ زاده ﺑﺎواﻧﯽ
اﺳﻔﻨﺪ  -١٣٨٩اروﻣﯿﻪ
h.esmailzade@gmail.com

ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ روزه
روزه در ﻧﺰد ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه

ّ
از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روزه
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺮای ﻋﻠﻤﺎی ﻋﻠﻮم ﻃﺒﯿﻌﯽ ،روﺷﻦ و آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از
اﻧﺴﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪهی دﯾﮕﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دورهھﺎﯾﯽ از ﺣﯿﺎت ﺧﻮد
را ﺑﺎ روزهداری ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﺒﺎری و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮد ﻏﺬا ﯾﺎ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺨﺖ و ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮫﻮر ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاب زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﯾﺎ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ ،ﺷﺘﺮ ،اژدھﺎ ،ﺧﺮس ﻗﻄﺒﯽ ،ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪھﺎ ،اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن ،ﻣﺎھﯽھﺎ و ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺘﯿﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺣﺸﺮات ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ﺑﻪ دورهی ﭘﯿﻠﻪ
ﺑﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺣﺸﺮه ّ
ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ در داﺧﻞ ﭘﯿﻠﻪی ﺧﻮد ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از
آن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد و وارد ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪی اول آن
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﺣﺸﺮه در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺸﺎط و ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻗﺒﻞ دارد
و ﺑﮫﺘﺮ از ﻗﺒﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاﻓﯿﺎﻧﺶ ھﻤﺎھﻨﮓ ﮐﻨﺪ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان روزه را ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪهی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻓﻄﺮی ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ و
ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪون آن اداﻣﻪ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و ھﻤﻪی ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت در دوران زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎریھﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﻏﺬا ﺧﻮردن دوری ﮐﻨﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ روزهداری ﻧﮑﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺣﮑﻤﺖ اﻟﮫﯽ در اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪی ارزﺷﻤﻨﺪ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد و روزه
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻤﮑﻦ ﻏﺬا و اداﻣﻪی ﺣﯿﺎت
ﺳﺎﻟﻢ ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﺧﻮد را ھﻤﺎھﻨﮓ و ﺳﺎزﮔﺎری ﮐﻨﺪ.

٤

روزه درﻣﺎﻧﯽ

ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻋﻠﻮم ﺟﺪﯾﺪ و روز ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ روزه ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد،
ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه از ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎریھﺎ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ از ﺑﯿﻤﺎری از اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریھﺎ ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ.
روزهداری در ﻧﺰد اﻧﺴﺎن

اﻧﺴﺎن از آﻏﺎز ﺣﯿﺎت ﺑﺸﺮی روزه را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ آن ﺳﺮ و ﮐﺎر داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ و اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ،در ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎرھﺎی ﺑﻪ
دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻌﺒﺪھﺎی ﻓﺮاﻋﻨﻪی ﻣﺼﺮ و در ﺑﺮگھﺎی ﮐﺎﻏﺬی ﻣﺼﺮی آﻣﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻗﺪﯾﻢ روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در اﯾﺎم ﻓﺘﻨﻪ و ﺟﻨﮓ ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪاری ﮐﻪ آداب و ارزشھﺎی دﯾﻨﯽ ﺷﺎن ﺑﺮ آﻧﺎن ﻏﻠﺒﻪ داﺷﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻨﺪوھﺎ ،ﺑﺮھﻤﺎﯾﯽھﺎ و ﺑﻮداﯾﯽھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ روزه
آﺷﻨﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ و آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﺘﺎبھﺎی ﻣﻘﺪسﺷﺎن ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﯽﮐﺮد روزه
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ ،روﻣﯽھﺎ ،اﯾﺮاﻧﯽھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﮋادھﺎ و ﻣﻠﺖھﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﻧﯿﺰ
ﺑﺎ روزه آﺷﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ اﺑﻮﻗﺮاط ﮐﻪ در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد
ﻣﯽزﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﭘﺪر ﻃﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
روشھﺎی روزهداری ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و از ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی درﻣﺎﻧﯽ آن در
ﯾﻮﻧﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﭘﺮده ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،در دورهی ﺑﻄﻠﻤﯿﻮﺳﯿﺎن ﭘﺰﺷﮑﺎن اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ
ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﮫﺖ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ از ﻣﺮﯾﻀﯽھﺎ و ﮐﻮﺗﺎه
ﺷﺪن دروهی درﻣﺎن روزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ادﯾﺎن آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ روزه آﺷﻨﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ و آن را ﺑﺮ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد واﺟﺐ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﮫﻮدﯾﺎن و ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ روزه آﺷﻨﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ و روزهی
ﺧﺎص ﺧﻮد را داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ و دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ
َ َ
ِين َء َ
ام ُنوا ْ ُكت ِ َ
�� ُّ� َها َّٱ� َ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪٰٓ ﴿ :
ب

٥

ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ روزه

َ َۡ ُ ُ ّ َ ُ َ َ ُ َ ََ
َ
ُ َ َّ ُ َ ُ َ
� َّٱ� َ
ٱلصيام كما كتِب
ِين مِن � ۡبل ِ� ۡم ل َعل� ۡم � َّتقون﴾١٨٣
علي�م ِ

]اﻟﺒﻘﺮة.[١٨٣ :

»ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ! روزه ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﻓﺮض ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎر ﺷﻮﯾﺪ«.
ً
اﻣﺎ روزه ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ در ﻧﺰد اﻣﺖھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻨﺎ و روش آن ﺑﺎ روزه
در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در روزهداری ﺑﻪ آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ھﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺣﮑﻤﺖ اﻟﻬﯽ روزه
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل روزه را ﺑﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﻘﺮر ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﺑﻪ او
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻔﺲ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺗﺰﮐﯿﻪ و دلھﺎﯾﺸﺎن را ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ
واﺳﻄﻪی آن ﺧﻮد را از ﻏﻞ و زﻧﺠﯿﺮھﺎی ﮐﯿﻨﻪ و دﺷﻤﻨﯽھﺎ و ﻗﯿﺪ و ﺑﻨﺪھﺎی
ﺷﮫﻮتھﺎ و ھﻮاھﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﻃﻤﻊورزیھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺳﯿﻄﺮه ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ،
ﺧﻼص ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮای راهھﺎی ﻧﻔﻮذ ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ درونﺷﺎن ﺑﺎﺷﺪ و رواﺑﻂ
ﻣﺤﺒﺖ و ﺑﺮادری ﺑﯿﻦﺷﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮔﺮدد و از ﺷﺮ و ﺑﺪیھﺎ و ﮔﻨﺎھﺎﻧﯽ ﮐﻪ داﻣﻦ
ﮔﯿﺮﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻮد را ﺑﺮھﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺪنھﺎﯾﺸﺎن را از ﺳﻢھﺎی ﺧﻮردﻧﯽھﺎ و
آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽھﺎ ﮐﻪ در آنھﺎ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪ و از ﺑﺴﯿﺎری از
ﺑﯿﻤﺎریھﺎی رواﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﺴﻤﯽ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﺑﻨﺪ ،ھﻤﻪی اﯾﻦ اﻣﻮر و ﻣﻮاردی
دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻓﺮاوان ھﺴﺘﻨﺪ در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ:
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ۡ ُ ُ ّ َ ُ َ َ ُ َ َ َ
� َّٱ� َ
﴿ ٰٓ
ِين مِن
ٱلصيام كما كت ِب
���ها ٱ�ِين ءامنوا كتِب علي�م ِ
َ ۡ ُ َ َ َّ ُ َ َّ ُ َ
�بل ِ� ۡم لعل� ۡم �تقون] ﴾١٨٣اﻟﺒﻘﺮة.[١٨٣ :
در اﯾﻦ آﯾﻪ ﺧﻄﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰ و واﻻ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮﻣﻦاش اﺳﺖ ﻧﻪ
ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ،ﭼﻮن آﻧﺎن ﺑﺮای اﺟﺮای اواﻣﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ
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ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﯾﺎدآوری ﺷﻮد ﮐﻪ روزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از آﻧﺎن ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد و ھﺪف از آن
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪن ﺗﻘﻮای ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه در آن ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ
َ َّ ُ َ ُ َ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :ل َعل� ۡم � َّتقون﴾ و ﺗﻘﻮی ﺟﺰ ﺑﺎ ﭘﯿﺮوی اﻧﺴﺎن از ھﻤﻪی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰ و واﻻ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد و اﯾﻨﮑﻪ
اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ راه او ﺑﺮود و از روش
ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار او و ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ وی ﺗﺒﯿﻌﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻪ ھﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ و
رﺳﻮل او از آن ﻧﮫﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺎﯾﺎن دھﺪ و از راهھﺎی ﺷﯿﻄﺎن و ﯾﺎران او دوری
ﮐﻨﺪ و ﻧﻔﺲ را از ھﻮی و ھﻮس ﻧﮫﯽ ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﻮی در
دل ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد و در ﭘﯽ آن ﺧﻀﻮع و ﺧﺸﻮع در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در
ﻧﮫﺎن و آﺷﮑﺎر و ﺗﺼﺪﯾﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﻀﺎء ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ آن
ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت و ﺧﻮﺷﯽ در دﻧﯿﺎ و ﻧﺎﯾﻞ
ﺷﺪن ﺑﻪ رﺿﺎی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ رﺣﻤﺖ او و ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﻮار او
در آﺧﺮت ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد و آﺧﺮت ﺑﮫﺘﺮ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎرﺗﺮ اﺳﺖ.

ﻣﻨﺰﻟﺖ روزه در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ
* روزه رﮐﻨﯽ از ارﮐﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ

روزه ﭼﮫﺎرﻣﯿﻦ رﮐﻦ از ارﮐﺎن اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج در ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ
َ َ َ
� ْ ْ َ ُ ََ َْ
ُ
اﻹﺳﻼم ﻰﻠﻋ ﻤﺧ ٍﺲ ،ﺷﻬﺎدةِ
آن را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺑ ِ َ ِ
َّ َ
َ
َّ َ
َ ْ َ َ َ َّ َّ ُ َ َ َّ ُ َ َّ ً َ ُ ُ َّ
الﺼﻼ ِةَ ،و�ِﻳﺘَﺎ ِء
الﺰﺎﻛ ِةَ ،و َﺻ ْﻮمِ
ا�َ ،و ِ�ﻗﺎمِ
أن ﻻ إِﻪﻟ إِﻻ ا� ،وأن �ﻤﺪا رﺳﻮل ِ
َ ْ ََ َ َ
ﺎنَ ،و َﺣ َّﺞ ْ َ ْ
ﺷﻬ ِﺮ رمﻀ
ﺖ« ١؛ »اﺳﻼم ﺑﺮ ﭘﻨﺞ اﺻﻞ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺷﮫﺎدت ﺑﻪ
اﺒﻟﻴ ِ
 -١ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ.
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اﯾﻦ ﮐﻪ ھﯿﭻ ﻣﻌﺒﻮدی ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل ﺧﺪاﺳﺖ و ﺑﺮ
ﭘﺎ داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎز ،دادن زﮐﺎت ،روزهی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و ﻃﻮاف ﺧﺎﻧﻪی ﺧﺪا ﺑﺮای
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎ آوردن آن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
* روزه ﯾﮏ راز ﺑﯿﻦ ﺑﻨﺪه و ﭘﺮوردﮔﺎرش اﺳﺖ

روزه از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖھﺎی اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﻼص ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﺷﺪه اﺳﺖ و آن ﯾﮏ راز ﺑﯿﻦ ﺑﻨﺪه و ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺰﯾﺰ و ﺑﺰرﮔﻮارش اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
ﺟﺰ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روزه ﺛﻮاﺑﯽ ﻋﻈﯿﻢ و ﭘﺎداﺷﯽ ﻓﺮاوان دارد
ﭼﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن رﺿﺎﯾﺖ و
َ َ َّ
ُ ُّ َ
ﺧﺸﻨﻮدی او ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺣﺪﯾﺚ ﻗﺪﺳﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻞﻛ � َﻤ ِﻞ اﺑْ ِﻦ آد َم ُﻪﻟ ِإﻻ
ََ َ ْ
ِّ َ َ َ َّ ُ
ﺎم ،ﻓ ِﺈﻧﻪ ِﻲﻟَ ،وأﻧﺎ أﺟ ِﺰي ﺑِ ِﻪ« ١؛ »ھﻤﻪی اﻋﻤﺎل ﻓﺮزﻧﺪ آدم ﺑﺮای ﺧﻮدش
الﺼﻴ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ روزه ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﭘﺎداش آن را ﻣﯽدھﻢ«.
ُ َ
ْ
َ ْ َ َ ََ َ َ َ ً
ﻳﻤﺎﻧﺎَ ،واﺣتِ َﺴﺎﺑًﺎ ﻏ ِﻔ َﺮ ُﻪﻟ َﻣﺎ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺻﺎم رمﻀﺎن ِإ
ُ َ
َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ْ
ْ
َ ً
َ َ َّ
ﻳﻤﺎﻧﺎ َواﺣ ِت َﺴﺎﺑًﺎ ،ﻏ ِﻔ َﺮ ُﻪﻟ َﻣﺎ �ﻘﺪ َم ِﻣ ْﻦ
ﺎم ﻴﻟْﻠﺔ اﻟﻘﺪ ِر ِإ
�ﻘﺪم ِﻣﻦ ذﻧ ِﺒ ِﻪ ،وﻣﻦ ﻗ
َْ
ذﻧ ِﺒ ِﻪ« ٢؛ »ھﺮﮐﺲ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن را از روی اﯾﻤﺎن و ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺛﻮاب روزه
ً
ﺑﮕﯿﺮد ھﺮﮔﻨﺎھﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ،از او ﺑﺨﺸﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد«.

 -١ﮐﺘﺎب اﻷﺣﺎدﯾﺚ اﻟﻘﺪﺳﯿﺔ] .ﻣﺆﻟﻒ[
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری )] (١٩٠٤ﻣﺼﺤﺢ[
 -٢ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻨﺒﻮی اﻟﺸﺮﯾﻒ] .ﻣﺆﻟﻒ[
ﺑﺨﺎری ) (٢٠١٤و ﻣﺴﻠﻢ )] .(٧٦٠ﻣﺼﺤﺢ[
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* روزه ﺳﻌﺎدت دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮاﯾﺾ اﺳﻼم ،اﻧﺴﺎن ﻣﻮﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺰﯾﺰ و ﺑﺰرﮔﻮار ﺧﻮد رو ﻣﯽﮐﻨﺪ و از او ﮔﺬﺷﺖ و ﺑﺨﺸﺶ وی را ﻃﻠﺐ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ رﺣﻤﺖ و ﺧﺸﻨﻮدی او اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ.
رواﯾﺖھﺎی ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ ﻧﺒﻮی درﺑﺎرهی ﻣﺤﺒﻮب ﺟﻠﻮه دادن اﯾﻦ اﻣﺮ در
ﻧﺰد دلھﺎ و ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ آﻣﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از
َّ
َْ
َ ُ ُ َ
اﺬﻟي �ﻔ ِﻲﺴ ِ�ﻴَ ِﺪهِ ﺨﻟُﻠﻮف ﻓ ِﻢ
رﺳﻮل ﺧﺪا ج رواﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدَ » :و ِ
ْ
َّ
ﺐ ﻋﻨْ َﺪ َّ ْ
الﺼﺎﺋﻢ أَ ْﻃﻴَ ُ
�ﺢ ال ِﻤ ْﺴ ِﻚ« ١؛ »ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻣﻦ
ِ
ا� ِﻣﻦ ِر ِ
ِ
ِِ
ﺑﺪﺳﺖ اوﺳﺖ ،ﺑﻮی ﺑﺪ دھﺎن روزه دار در ﻧﺰد ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﻮی ﻣﺸﮏ ﺧﻮشﺗﺮ
اﺳﺖ«.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آن ﺣﻀﺮت ج آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ل َّ
ﻠﺼﺎﺋِ ِﻢ
ِ
ْ
َ ٌ
َْ َ ٌ
َْ ََ
ُّ ْ َ ْ َ ْ َ
ﺎرهِ َ ،وﻓ ْﺮ َﺣﺔ ِﻲﻓ اﻵ ِﺧ َﺮ ِة« ٢؛ »روزه دار دو ﺑﺎر
ﻓﺮﺣﺘ ِ
ﺎن :ﻓﺮﺣﺔ ِﻲﻓ اﺪﻟ�ﻴﺎ ِﻋﻨﺪ ِإ�ﻄ ِ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ دارد :ﯾﮑﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ھﻨﮕﺎم ﮔﺸﻮدن روزه و ﯾﮏ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ھﻨﮕﺎم
دﯾﺪار ﺑﺎ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد اﺳﺖ«.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج درﺑﺎرهی ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ اﺧﻼص در روزه و ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﮐﯿﻨﻪ و
ُ ْ َ َْ ْ َ
َ َ َ َْ ُ َ ْ َ َ ُ ََ
ﺣ ِﺪ� ْﻢ ،ﻓﻼ ﻳَ ْﺮﻓﺚَ ،وﻻ � َﻬﻞَ ،وﻻ
دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪِ » :إذا ﺎﻛن ﻳﻮم ﺻﻮمِ أ
ْ
ِّ
َ َ َ ٌ َ َ َ ُْ
ْ َ ً َ ْ
ﻳُﺆ ِذي أ َﺣﺪا ،ﻓ ِﺈن َﺟ ِﻬﻞ َﻋﻠﻴْ ِﻪ أ َﺣﺪ أ ْو آذ ُاه ،ﻓﻠﻴَﻘﻞِ :إ� َﺻﺎﺋِ ٌﻢ« ٣؛ »ھﺮﮔﺎه ﯾﮑﯽ از
 -١ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻨﺒﻮی اﻟﺸﺮﯾﻒ] .ﻣﺆﻟﻒ[
ﺑﺨﺎری )] (١٨٩٤ﻣﺼﺤﺢ[
 -٢ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻨﺒﻮی اﻟﺸﺮﯾﻒ] .ﻣﺆﻟﻒ[
ﻣﺴﻠﻢ )] (١١٥١ﻣﺼﺤﺢ[
 -٣ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻨﺒﻮی اﻟﺸﺮﯾﻒ] .ﻣﺆﻟﻒ[
آﻟﺒﺎﻧﯽ – ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ )] .(١٣٨١ﻣﺼﺤﺢ[
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ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ روز روزه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ دﺷﻨﺎم دھﺪ و دﭼﺎر ﻓﺴﻖ و ﻋﺼﯿﺎن ﮔﺮدد و
اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ او ﻧﺰاع ﮐﺮد و ﯾﺎ دﺷﻨﺎم داد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﻦ روزه ھﺴﺘﻢ ،ﻣﻦ روزه
ھﺴﺘﻢ« .و از ﺳﺨﻦ دروغ در ھﻨﮕﺎم روزه ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ » :ﻣ ْﻦ
َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ٌ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُّ َ ْ َ َ َ
ﺎﻣﻪ َوﻻ
� ﺣﺎﺟﺔ ﺑِﺄن ﻳﺪع ﻃﻌ
ور واﻟﻌﻤﻞ ﺑِ ِﻪ واﺠﻟﻬﻞ ،ﻓﻠيﺲ ِ ِ
لﻢ ﻳﺪع ﻗﻮل الﺰ ِ
َ َ ُ
ﺮﺷاﺑَﻪ« ١؛ »ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ دروغ و ﺑﺎﻃﻞ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن را ﮐﻨﺎر ﻧﮕﺬارد،
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ او ﺧﻮارک و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد )روزه
ﺑﮕﯿﺮد(«.

اﻧﻮاع روزهﻫﺎی راﯾﺞ و ﻣﻌﺮوف در ﻧﺰد ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
روزه در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﻮاع ﻣﺘﻌﺪدی دارد ،اﻣﺎ روش ھﻤﻪی آنھﺎ ﯾﮑﯽ
اﺳﺖ و آن اﻣﺘﻨﺎع از ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﮐﻪ روزه را ﺑﺎﻃﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﻃﻠﻮع ﺗﺎ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ھﺴﺘﻨﺪ:
 -١روزهی واﺟﺐ

ھﻤﺎن روزهی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﺳﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪ و دﻟﯿﻞ آن ،ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ
َ ۡ ُ َ َ َ َ َّ ٓ ُ َ
ُۡ ُ ُٗ
نزل �ِيهِ ٱلق ۡر َءان هدى
ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :شهر رمضان ٱ�ِي أ ِ
ۡ
َ َّ َٰ ّ َ ُۡ َ ٰ َ ُۡ ۡ َ َ
َ
َّ
َ
ُ
ّل ِ َّ
لن ِ
ان � َمن ش ِه َد مِن� ُم ٱلش ۡه َر فل َي ُص ۡم ُهۖ َو َمن
ت مِن ٱلهدى وٱلفرق ِ �
اس و�يِ� ٖ
َ َ َ ً َ ۡ َ َ ٰ َ َ َ َّ ُ ُ َّ ُ ُ َ َ ُ َّ َ ۡ ّ ٞ
� َو َ� يُر ُ
� ُم ٱلۡيُ ۡ َ
�د
�ن م ِر�ضا أو � سفرٖ فعِدة مِن �يا ٍ� أخر ۗ ي ِر�د ٱ� ب ِ
ِ
ُ ُ ۡ ُ ۡ َ َ ُ ۡ ُ ْ ۡ َّ َ َ ُ َ
َ
َ َّ ُ
ُ
�وا ْ َّ َ
كُّ
ٱ� َ َ ٰ
� َما ه َدٮٰ� ۡم َول َعل� ۡم
بِ�م ٱلع� و�ِ ك ِملوا ٱلعِدة و�ِ ِ
َۡ ُ َ
�شك ُرون] ﴾١٨٥اﻟﺒﻘﺮة.[١٨٥ :
 -١ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻨﺒﻮی اﻟﺸﺮﯾﻒ] .ﻣﺆﻟﻒ[
ﺑﺨﺎری )] .(٦٠٥٧ﻣﺼﺤﺢ[

١٠

روزه درﻣﺎﻧﯽ

»)آن ﭼﻨﺪ روز ﻣﺤﺪود و اﻧﺪک( ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﺳﺖ )ﻣﺎھﯽ( ﮐﻪ ﻗﺮآن در آن ﻧﺎزل
ﺷﺪه اﺳﺖ) ،ﮐﺘﺎﺑﯽ( ﮐﻪ راھﻨﻤﺎی ﻣﺮدم اﺳﺖ ،و )در ﺑﺮدارﻧﺪه( ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎ و دﻻﯾﻞ
آﺷﮑﺎر و روﺷﻦ از ھﺪاﯾﺖ و ﺟﺪا ﮐﻨﻨﺪهی ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ .ﭘﺲ ھﺮ ﮐﺲ از ﺷﻤﺎ
اﯾﻦ ﻣﺎه را )در ﺣﻀﺮ( درﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ آن را روزه ﺑﺪارد ،و ھﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﯾﺎ در
ﺳﻔﺮ ﺑﻮد ،ﭘﺲ )ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد روزھﺎی ﮐﻪ اﻓﻄﺎر ﮐﺮده( روزھﺎی دﯾﮕﺮ را )روزه
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ( .ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،و ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دﺷﻮاری ﻧﻤﯽﺧﻮاھﺪ ،و ﺗﺎ
ﺷﻤﺎر )روزھﺎی رﻣﻀﺎن( را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ ،و ﺧﺪا را ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ را ھﺪاﯾﺖ ﮐﺮده،

ﺑﺰرگ ﺑﺪارﯾﺪ ،و ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺮ ﮔﺰاری ﮐﻨﯿﺪ«.
 -٢روزهی ﮐﻔﺎره

آن روزهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮﮐﺴﯽ واﺟﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﯾﮑﯽ
از ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖھﺎی ﺷﺮﻋﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ادب ﺷﻮد و ﻧﻔﺲ او
ﭘﺎک ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺗﻮﺑﻪ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎز ﮔﺮدد ،از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ:
ﮐﻔﺎرهی ﻗﺴﻢ ،ﮐﻔﺎرهی ﻇﮫﺎر ،ﮐﻔﺎرهی ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از اﻋﻤﺎل ﺣﺞ و
ﮐﻔﺎرهی ﻗﺘﻞ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ.
 -٣روزهی اﺧﺘﯿﺎری

اﯾﻦ روزه ّ
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم ج و ﺑﺮای ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل و
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﺸﻨﻮدی او اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ روزهھﺎ :روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺳﻪ روز از ھﺮﻣﺎه ،روزهی روزھﺎی دوﺷﺒﻨﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در ھﺮ ھﻔﺘﻪ ،روزهی
ده روز از ﻣﺎه ذیاﻟﺤﺠﻪ و از ﺟﻤﻠﻪ روز ﻋﺮﻓﻪ ﺑﺮای ﻏﯿﺮ از ﺣﺎﺟﯽھﺎ و روزهی
ﺷﺶ روز از ﻣﺎه ﺷﻮال ھﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻨﺖھﺎی ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺒﻮی ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﯽ درﺑﺎرهی ﺗﺮﻏﯿﺐ ﺑﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻮرد از
روزهھﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ آن رواﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭼﻮن اﯾﻦ روزه ﺑﻪ ﻃﻮر
اﺧﺘﯿﺎری و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﻮد ﻓﺮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﻧﺴﺎن

ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ روزه
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درﺑﺎرهی آن ﺗﻨﺒﻠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ در اداء آن ﺳﺴﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻟﺬا ّ
ﺳﻨﺖ ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﺒﻮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﻔﺘﺎری و ﻋﻤﻠﯽ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻓﻀﯿﻠﺖ و ﺛﻮاب آن رواﯾﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻣﺎ دو ﻧﻮع دﯾﮕﺮ روزه ﯾﻌﻨﯽ روزهی واﺟﺐ و روزهی ﮐﻔﺎره ،اﻧﺴﺎن
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮرد آنھﺎ ﺳﺴﺘﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ آن را ادا ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﺬر
ﺷﺮﻋﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ رﺧﺼﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ؛ در ﻏﯿﺮ
اﯾﻦ ﺻﻮرت او در ﺣﻖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﺬاب او
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

اﻋﺠﺎز ﻃﺒﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻓﺮﯾﻀﻪی روزه
دو ﻧﻮع روزه وﺟﻮد دارد :روزهی اﺳﻼﻣﯽ و روزهی ﻃﺒﯽ ﮐﻪ ﻧﻮع ﻃﺒﯽ آن
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﺑﺪن از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ و ﭼﻨﺪ
روز.
ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺤﺮوم ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺪن از آب ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﺮوم
ﻣﺎﻧﺪن آن از ﻏﺬا ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی دارد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ آب در اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺴﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪود ﭼﮫﻞ روز زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ آب در
زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺑﺘﺪا اﻧﺮژی ﺧﻮد را از ذﺧﺎﯾﺮ ﻗﻨﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ ﮔﻠﯿﮑﻮژن در ﮐﺒﺪ و ﻋﻀﻠﻪھﺎ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد.
اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ذﺧﯿﺮه در روزھﺎی اﺑﺘﺪاﯾﯽ روزهداری ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﻌﺪ از
آن ﺑﺪن ﺑﻪ ذﺧﯿﺮهھﺎی ﭼﺮﺑﯽ ﺧﻮد ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮد ،اﻣﺎ آن ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﻪ از
ذﺧﯿﺮهھﺎی ﭼﺮﺑﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻠﻮلھﺎی اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ،
ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪت روزهداری ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﻣﻮاد ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪه از اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت روی ﻣﯽآورد و دوﺑﺎره آنھﺎ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ
اﻧﺮژی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و از اﻋﻀﺎء و ﺑﺎﻓﺖھﺎی زﻧﺪهی ﺑﺪن در ﺣﯿﻦ روزهداری
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ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﮐﻨﺪ ،اﮔﺮ روزه ﺑﻪ ﻣﺪت زﯾﺎدی اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ﺑﺪن ذﺧﺎﯾﺮ ﮔﻠﯿﮑﻮژن و
ﭼﺮﺑﯽھﺎ را ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﻪ اﮐﺴﯿﺪه ﮐﺮدن ﻣﻮاد ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ روی
ﻣﯽآورد و آنھﺎ را ﺑﻪ ﻗﻨﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را از آنھﺎ
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺑﺎﻓﺖھﺎی ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از ﮔﻮﺷﺖ و
ﻋﻀﻼت اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان آن را ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ رﻓﺘﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺪن
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺪن از ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼﻻت در
وﻇﺎﯾﻒ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن و ﺻﺪﻣﺎت ﺷﺪﯾﺪ در ﻣﻐﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرھﺎی
رواﻧﯽ و ﺗﺤﺮﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮی اﻧﺴﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ،از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮری ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﮑﻤﺖ
اﻟﮫﯽ و اﻋﺠﺎز رﺑﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ ارزﺷﻤﻨﺪ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل آن را در ﻃﻮل روز ﻗﺮار داده اﺳﺖ و در ﺷﺐ ادا ﻧﻤﯽﺷﻮد و از
آﻏﺎز ﻃﻠﻮ ع ﻓﺠﺮ ﺗﺎ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب اﺳﺖ و اﯾﻦ دوره و ﻣﺪﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در
آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارد و ﻋﻤﻠﯿﺎت از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﻧﺮژی ذﺧﯿﺮه ﺷﺪهی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﭼﺮﺑﯽھﺎ و ﮔﻠﯿﮑﻮژن در ﻃﻮل روز اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد.
دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻮاد ﺻﺎوی ﭘﮋوھﺸﮕﺮ در زﻣﯿﻨﻪی ﺷﮑﻞ اﻋﺠﺎز ﻋﻤﻠﯽ در ﻗﺮآن
و ّ
ﺳﻨﺖ ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﺤﺮک ﺑﺪﻧﯽ در زﻣﺎن روزهداری ﮔﻠﻮﮐﺰ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﯾﺎ ﻧﮫﻔﺘﻪ در ﮐﺒﺪ ﺑﺮای ﺑﺪن اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻐﺬﯾﻪی اﯾﺪهآل
ﺑﺮای ﻣﻐﺰ اﺳﺖ و در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﻠﺒﻮلھﺎی ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﺘﺨﻮان و دﺳﺘﮕﺎه
ﻋﺼﺒﯽ و ﻣﺎھﯿﭽﻪھﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود و آنھﺎ را ﮐﺎر آﻣﺪﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﺮک و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در ﻃﻮل زﻣﺎن روزهداری اﻧﺮژی ﻻزم
ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎتھﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮد
و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ در رھﺎﯾﯽ ﺑﺪن از ﺳﻢھﺎ و اﺳﯿﺪھﺎی ﻣﻀﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آن
ﻧﻘﺶ دارد.
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در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺎﻟﺖ و ﺳﺴﺘﯽ و ﺧﻮاب زﯾﺎد در ﻃﻮل ﻣﺪت روزهداری
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻌﮑﻮس ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ آنھﺎ ﺑﻪ ھﻢ ﺧﻮردن ﺳﺎﻋﺖ
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺪن و اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺮژی ﻣﻀﺮ ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و ﮐﺎھﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﻮﺧﺖ و
ﺳﻮز اﺳﺖ .١
در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اھﻤﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ روزه در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼﻣﯽ در زﻣﺎن
ﻃﻠﻮع ﻓﺠﺮ ﺗﺎ ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ،ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ و آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﻼم ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻋﺘﺪال و ﻋﺪم اﺳﺮاف در ﺧﻮردن ﻏﺬا ﺑﻪ
ھﻨﮕﺎم اﻓﻄﺎر ،ﻧﻮع ﻣﺸﺨﺼﯽ از ﻏﺬاھﺎی ﻣﺒﺎح را ﺣﺮام ﻧﮑﺮد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
َ ۡ
َ ُ ُ ْ َ ۡ َ ُ ْ َ َّ ٰ َ َ َ َّ َ َ ُ ُ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ۡ َ ُ
َ
ۡ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :و�وا وٱ��وا ح� يتب� ل�م ٱ�يط ٱ��يض مِن ٱ�ي ِط
ٱلص َي َ
َۡ ۡ ُ َ ْ ّ
َۡۡ
ام إ ِ َ� َّ ۡ
ٱ� ِل﴾ ]اﻟﺒﻘﺮة» .[١٨٧ :و ﺑﺨﻮرﯾﺪ و
ٱ�س َودِ م َِن ٱلفج ِر� � َّم أت ُِّموا ِ
ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ ﺗﺎ رﺷﺘﻪی ﺳﭙﯿﺪ ﺑﺎﻣﺪاد از رﺷﺘﻪی ﺳﯿﺎه )ﺷﺐ( ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻮدار ﺷﻮد،

ﺳﭙﺲ روزه را ﺗﺎ ﻓﺮا رﺳﯿﺪن ﺷﺐ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ«.
َ
َ
ْ
ٱ��ُوا ْ َو� � ُ ۡ�فُ ۚ ٓوا إنَّ ُهۥ � ُ� ُّ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :و ُ�ُوا ْ َو ۡ َ
ِب
ِ
ِ
ٱل ۡ ُم ۡ َ
��ِ�] ﴾٣١اﻷﻋﺮاف» .[٣١ :و ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ وﻟﯽ زﯾﺎده روی ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ او
ِ
اﺳﺮاف ﮐﺎران را دﺳﺖ ﻧﻤﯽدارد«.
َ
َ
َ ْ َ َّ ُ
ْ
َ َُ
َ َُ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪِ » :إذا أ�ﺒَﻞ الﻠﻴْﻞ ِﻣ ْﻦ ﻫﺎ ﻫﻨﺎَ ،وأدﺑَ َﺮ ِﻣ ْﻦ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ،
َّ
الﺸ ْﻤ ُﺲ َ� َﻘ ْﺪ أَ ْ� َﻄ َﺮ َّ
َ َ
الﺼﺎﺋِ ُﻢ« .٢
ﺖ
َوﻏ َﺮ� ِ
»وﻗﺘﯽ ﺷﺐ از اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺪ و از آﻧﺠﺎ رﻓﺖ و ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻏﺮوب ﮐﺮد ،روزه دار
اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ«.

 -١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ »اﻟﯿﻮم« در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ھﻔﺖ رﻣﻀﺎن ھـ.
 -٢ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻨﺒﻮی اﻟﺸﺮﯾﻒ] .ﻣﺆﻟﻒ[
ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری )] .(١٩٥٤ﻣﺼﺤﺢ[
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روزه درﻣﺎﻧﯽ

ﺑﺮ ﺧﻮردن ﺧﻮارﮐﯽھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﺧﺮﻣﺎ ،ﺷﯿﺮ و آب در ھﻨﮕﺎم اﻓﻄﺎر ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن دارای ارزش ﻏﺬاﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ و از وﯾﮋﮔﯽ ھﻀﻢ راﺣﺖ و ﺟﺬب
ﺳﺮﯾﻊ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ و ﺟﺒﺮان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪی ﺑﺪن و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ آن
در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﻻزم ،ﺑﺮﺧﻮردار ھﺴﺘﻨﺪ و ﻧﺸﺎط و ﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪن را ﺑﻪ آن ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮداﻧﻨﺪ.
َ
َ
َ َّ ُ َ ٌ
َ ْ
ُ َْ ْ
َ َ
رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪِ » :إذا أ� َﻄ َﺮ أ َﺣ ُﺪ� ْﻢ ﻓﻠﻴُﻔ ِﻄ ْﺮ َﻰﻠﻋ � ْﻤ ٍﺮ ،ﻓ ِﺈﻧﻪ ﺑَ َﺮ�ﺔ ،
ﺎء ﻓَﺈﻧَّ ُﻪ َﻃ ُﻬ ٌ
ﻓَﺈ ْن ل َ ْﻢ َ ْ َ ْ ً َ َ ُ
ﻮر« .١
ِ
ِ
�ﺪ �ﻤﺮا ﻓﺎلﻤ ِ
»ھﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ اﻓﻄﺎر ﮐﺮد ﺑﺎ ﯾﮏ ﺧﺮﻣﺎ اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﺑﺮﮐﺖ
اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺧﺮﻣﺎ در دﺳﺘﺮس ﻧﺪاﺷﺖ ﺑﺎ آب اﻓﻄﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ آب ﭘﺎک اﺳﺖ«.
از آﻣﯿﺰش و ارﺗﺒﺎط ﺟﻨﺴﯽ ﻧﮫﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻮن ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺿﺮرھﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﺑﺪن دارد و اﻧﺮژی اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﺑﺮد و ﮐﺴﻞ ﻣﯽﺷﻮد و از اﻧﺠﺎم
واﺟﺒﺎت دﯾﻨﯽ و ﻃﺎﻋﺖ و ﻋﺒﺎدتھﺎی دﯾﮕﺮش ﻧﺎﺗﻮان ﻣﯽﮔﺮدد و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﻋﻤﺎﻟﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای او ﻣﮑﻠﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻧﺠﺎم دھﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج
ْ َ
ُ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪِ » :إﻳَّﺎ� ْﻢ َوال ِﻮ َﺻﺎل« ٢؛ »از آﻣﯿﺰش ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﯿﺪ«.
َ َ َ َ ْ َ َ َّ ْ
اﺪﻟﻫ َﺮ« ٣؛ »ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ را
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻻ ﺻﺎم ﻣﻦ ﺻﺎم
ﺑﺪون وﻗﻔﻪ روزه ﮔﯿﺮد ،روزهاش ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ«.
َ ْ َ َ َََْ ََ َ َ َ َْ
ﺎم َوﻻ أ� َﻄ َﺮ« .٤
و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﻦ ﺻﺎم اﻷﺑﺪ ﻓﻼ ﺻ
 -١اﺑﻮ داود و ﺗﺮﻣﺬی آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ] .ﻣﺆﻟﻒ[
آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﺮﻏﯿﺐ ) (٦٥١ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ] .ﻣﺼﺤﺢ[
 -٢ﺑﺨﺎری و ﻣﺴﻠﻢ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ :ﻣﻮﺳﻮﻋﻪ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻨﺒﻮی اﻟﺸﺮﯾﻒ.
 -٣ﺑﺨﺎری آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮﻋﻪ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻨﺒﻮی اﻟﺸﺮﯾﻒ.
 -٤ﻧﺴﺎﺋﯽ آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﻮﻋﻪ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻨﺒﻮی اﻟﺸﺮﯾﻒ] .ﻣﺆﻟﻒ[
آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺻﺤﯿﺢ ﻧﺴﺎﺋﯽ ) (٢٣٧٦ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ] .ﻣﺼﺤﺢ[
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و ﺑﺮ ﺷﺘﺎب ﮐﺮدن در اﻓﻄﺎر و ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺤﺮی ﺧﻮردن ﺗﺎﮐﯿﺪ
ُ
َ
ﺨﺑ ْ
ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻣﺎ ﺗَ َﺰ ُال أُ َّ
� َﻣﺎ َﻋ َّﺠﻠﻮا
ﻲﺘ
ﻣ
ِ
ٍ
ِ
الﺴ ُ
ﺎرَ ،وأَ َّﺧ ُﺮوا ُّ
ﺤ َ
ْاﻹ ْ� َﻄ َ
ﻮر« .١
ِ
»اﻣﺖ ﻣﻦ ھﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺷﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ در اﻓﻄﺎر
ﮐﺮدن ﻋﺠﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺤﺮی ﺧﻮردن را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﯿﻨﺪازﻧﺪ«.
از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﻮر ﻣﮫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻋﺠﺎز رﺑﺎﻧﯽ ﻗﻀﯿﻪی روزه ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ،ﻣﻄﻠﺒﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از روزﻧﺎﻣﻪی ﺳﻌﻮدی اﻟﺠﺰﯾﺮه ﺷﻤﺎرهی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﭼﮫﺎرم
رﻣﻀﺎن ﺳﺎل ١٤٢٥ه ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از آن واﯾﻠﺮ ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ً
اﺧﯿﺮا ﻣﺸﺮف ﺷﺪﻧﺶ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم را اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،او
ﭼﻨﺪﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ و ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ ﮐﻪ در آنھﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻃﯽ ده روز اول ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﺪﯾﺪ ده درﺻﺪ
ﺳﻠﻮلھﺎی ﺑﺪن ﻣﯽﺷﻮد و در ﻃﯽ دھﻪی دوم ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺣﺪود ﺷﺼﺖ و
ﺷﺶ درﺻﺪ ﺳﻠﻮلھﺎی ﺑﺪن ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و در ده روز آﺧﺮ ھﻤﻪی
ﺳﻠﻮلھﺎی ﺑﺪن ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .٢
او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ ھﻮش و ﻗﺪرت ﺗﻤﺮﮐﺰ در ﻃﻮل
روزهداری اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و او ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ و ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ
ً
ﺑﺪن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ روزهداری ده ﺑﺮاﺑﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ،او ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺸﻒ ﮐﺮد ﮐﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن اﻣﻼح ﺳﺪﯾﻢ
در ﮐﻠﯿﻪھﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﻼح ﺑﻪ ذوب ﺷﺪن ﺳﻨﮕﺮﯾﺰهھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در

 -١ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺒﻠﯽ] .ﻣﺆﻟﻒ[
آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (٧٢٨٤ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ.
 -٢ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ روزﻧﺎﻣﻪ »اﻟﺠﺰﯾﺮه اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ« ﺷﻤﺎره ،١١٠٧٨ :ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در  ٤رﻣﻀﺎن
 ١٤٢٥ه.
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ﮐﻠﯿﻪھﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﭘﯿﺮوی از ّ
ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی در
ﺷﺘﺎب ﮐﺮدن در اﻓﻄﺎر و ﺑﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺳﺤﺮی ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد
ﮐﻪ ﺑﺪن روزه دار در ﺑﺪﺳﺖ آوردن اﻧﺮژی ﺑﻪ ﮔﻠﯿﮑﻮژن ﻧﮫﻔﺘﻪ در ﮐﺒﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮔﻠﻮﮐﺰ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﻨﺪ ﺧﻮن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭼﻮن ﻣﻐﺰ ﻓﻘﻂ از ﻗﻨﺪ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﻨﺪ در ﺑﺪن ﮐﺎھﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﮐﺒﺪ ﺑﺎ ﻗﻨﺪ ﻧﮫﻔﺘﻪی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آن ﻗﻨﺪ
ﻧﮫﻔﺘﻪی ﺑﺪن ﺗﻤﺎم ﺷﺪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭼﺮﺑﯽھﺎ و ﺗﺒﺪﯾﻞ آنھﺎ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻣﯽﭘﺮدازد و
در اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﻮاد ﻣﻀﺮی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﺰ را ﺑﻪ
ﮔﯿﺠﯽ و ﻏﺶ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺘﺎب ﮐﺮدن در اﻓﻄﺎر اﻧﺴﺎن روزهدار را از اﯾﻦ
ﮔﯿﺠﯽ و ﺣﺎﻟﺖ ﻏﺶ دور ﻣﯽﮐﻨﺪ .١
او ﺑﺮ اﻋﺠﺎز در اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻳَﺎ
ْ ََ َ ْ ُ
ﺎء َة ﻓَﻠْﻴَﻨْﻜ ْﺢ ﻓَﺈﻧَّ ُﻪ أَ َﻏ ُّﺾ لﻠْﺒَ َ
َ ْ َ َ َّ َ
اﺒﻟ َ
� ُﻢ ْ َ
ﺎبَ ،ﻣ ِﻦ اﺳﺘﻄﺎع ِﻣﻨ
ﺮﺼ،
ِ
ِ
ِ
ﻣﻌﺮﺸ الﺸﺒ ِ
ِ
َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َّ ْ َ َ
َ ٌ ٢
ُ
وأﺣﺼﻦ لِﻠﻔﺮ ِج ،وﻣﻦ ﻻ ﻓﻠﻴﺼﻢ ﻓﺈِن الﺼﻮم ﻪﻟ ِوﺟﺎء« .
»ای ﺟﻮاﻧﺎن ھﺮﮐﺲ از ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج زﻧﺪﮔﯽ را دارد ﺑﺎﯾﺪ
ازدواج ﮐﻨﺪ و ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ روزه ﺑﮕﯿﺮد ﭼﺮا ﮐﻪ آن ﺑﺮای او ﺑﺎز
دارﻧﺪه اﺳﺖ«.
ﺑﺮای او ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ روزه ﺗﺮﺷﺢ ھﻮرﻣﻮنھﺎی ﻣﺮداﻧﻪ و زﻧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان
ده ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽدھﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﮫﻮت ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد
را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ و آن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮد ،وی ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ روزه ﺑﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ

 -١ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺒﻠﯽ.
 -٢ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻨﺒﻮی اﻟﺸﺮﯾﻒ] .ﻣﺆﻟﻒ[
ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ )] (١٤٠٠ﻣﺼﺤﺢ[

ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ روزه

١٧

دﭼﺎر اﺧﺘﻼﻻت ھﻮرﻣﻮﻧﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ
درﻣﺎن ﺿﻌﻒ ﻗﻮای ﺟﻨﺴﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎروری در ﻣﺮدان ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .١
اﺳﺘﺎد ﻧﯿﮑﻮﻻی ﺑﯿﻠﻮی ﯾﮑﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان روﺳﯽ در زﻣﯿﻨﻪی ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ
در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد» :ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﺳﺎل  ١٩٧٦م
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ ﺷﮫﺮھﺎی ﺑﺰرگ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺪت
 ٤ -٣ھﻔﺘﻪ در ھﺮﺳﺎل از ﺧﻮردن اﻣﺘﻨﺎع ﮐﻨﺪ و روزه ﺑﮕﯿﺮد ﺗﺎ از ﯾﮏ ﺻﺤﺖ و
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﻄﻠﻮب در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ  ٢ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ
ﻣﮏ ﻓﺎدن از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ھﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺣﺘﯿﺎج دارد ،اﮔﺮ ﻣﺮﯾﺾ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺳﻢ ﻣﻮﺟﻮد در
اﻧﻮاع ﻏﺬاھﺎ در ﺑﺪن ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد و اﻧﺴﺎن را ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽﮐﻨﺪ و او
را ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ و از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻧﺸﺎط او ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ روزه
ﺑﮕﯿﺮد ،وزن او ﺳﺒﮏﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺳﻢھﺎ در ﺑﺪن او از ﺑﯿﻦ ﻣﯽروﻧﺪ و ﺑﺪن
ً
او ﮐﺎﻣﻼ ﭘﺎک و ﺳﺎﻟﻢ ﻣﯽﮔﺮدد ،روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﺠﺪﯾﺪ
ﺳﻠﻮلھﺎی ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﺣﺴﺎس اﻧﺮژی و ﺑﺎ ﻧﺸﺎط ﺑﻮدن
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ آن ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .٣
اﻟﮑﺴﺲ ﮐﺎرل ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﻧﻮﺑﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان »اﻧﺴﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ« ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﮐﺜﺮت وﻋﺪهھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ و
ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدن آنھﺎ وﻇﯿﻔﻪی ﻣﮫﻢ را ﮐﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ در ﺑﻘﺎء ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه
ﺑﺮ روی زﻣﯿﻦ دارد ،ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ و آن وﻇﯿﻔﻪی ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و
ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮدم در ﮔﺬر زﻣﺎنھﺎ روزه
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
 -١روزﻧﺎﻣﻪ »اﻟﺠﺰﯾﺮة اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ« ﺷﻤﺎره.١١٠٧٨ :
 -٢ﮐﺘﺎب ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﻼﻣﺘﯽ.
 -٣ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ »اﻟﻔﻮاﺋﺪ« ﻓﻮاﯾﺪ روزه ﻃﺒﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ١٤٢١/١٢/١٨ :ھـ.
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﻤﻪی ادﯾﺎن ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻦ روزه و ﻣﺤﺮوم ﺷﺪن از
ﻏﺬا در ﻣﺪتھﺎﯾﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﭼﻮن در اﺑﺘﺪای اﻣﺮ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ و ﮔﮫﮕﺎھﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﮫﯿﯿﺞ و اﻧﮕﯿﺰش ﭘﺬﯾﺮی ﻋﺼﺒﯽ ﻣﯽﮔﺮدد
ﺳﭙﺲ اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ را دﻧﺒﺎل دارد اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﭘﺪﯾﺪهھﺎی ﭘﻨﮫﺎن و
ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ دﯾﮕﺮی رخ ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﻗﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺒﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽآﯾﺪ
و در ﭘﯽ آن ﺑﺮﺧﯽ ﭼﺮﺑﯽھﺎی ﻧﮫﻔﺘﻪ ﺷﺪه در زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽآﯾﻨﺪ
و در اﯾﻨﺠﺎ ھﻤﻪی اﻋﻀﺎء ﺑﺪن ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از درون و ﺳﻼﻣﺖ ﻗﻠﺐ ﺑﺎ دادن
ھﺮ آﻧﭽﻪ در ذﺧﯿﺮه دارﻧﺪ ،ﻓﺪاﮐﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰ
ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖھﺎی ﺑﺪن و ﭘﺎک ﺷﺪن آنھﺎ از ﺳﻢھﺎ و ﭼﺮﺑﯽھﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در
آنھﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ« .١
ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﺎن درﺑﺎرهی راز ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﻧﺸﺎط او ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺟﻮاب داد:
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﮔﺎه ﺑﻪ ﮔﺎه روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ .٢
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺳﯿﻮﻃﯽ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﺑﻪ ﻋﺪم اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪن
ﻣﻮاد ﺳﻤﯽ ﻣﻀﺮ ﺑﺮای ﺑﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ :اﺳﯿﺪ اورﯾﮏ ،ﻓﺴﻔﺎت آﻣﻮﻧﯿﺎک و ﺳﺎﯾﺮ
اﺳﯿﺪھﺎ و اﻣﻼح ﻣﻀﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﻘﺮس و ورم
ﻣﻔﺼﻞھﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﻨﮓ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .٣
دﮐﺘﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ راوی ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ روزه ﻧﺸﺎط و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺳﻠﻮلھﺎی ﻣﻐﺰ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻗﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدھﺪ و
ﺧﻮن زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮای ﺗﻐﺬﯾﻪی ﭼﯿﻦﺧﻮردﮔﯽھﺎی ﻣﻐﺰ و رﺳﺎﻧﺪن
ﺗﻐﺬﯾﻪ اﯾﺪهآل ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻣﯽرﺳﺪ و اﯾﻦ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ

 -١ﮐﺘﺎب »اﻧﺴﺎن ،اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ«.
 -٢ﻓﻮاﯾﺪ روزه ﻃﺒﯽ.
 -٣ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺒﻠﯽ.

ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ روزه

١٩

اﻓﺮاد دارای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻓﮑﺮی و ﻋﻘﻠﯽ ﺑﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ روی ﻣﯽآورﻧﺪ ﺗﺎ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽھﺎی ﻣﻐﺰی و ﻋﻘﻠﯽ آﻧﺎن ﻓﻌﺎلﺗﺮ ﺷﻮد .١
درﺑﺎرهی روزه ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ

ﺳﺨﻨﺎن و ﻧﻈﺮﯾﺎت درﺑﺎرهی روزه ﻓﺮاوان و ﻣﺘﻨﻮع ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻪ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻓﻮاﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ
دارﻧﺪ ،در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻗﻮلھﺎی ﻧﻘﻞ ﺷﺪه از ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺟﮫﺎن و
در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد و ﺑﻌﺪ از ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮ آنھﺎ
ً
اﻇﮫﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ ،را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﻮلھﺎ و ﻧﻈﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ذﮐﺮ ﮐﺮدﯾﻢ
و ﺑﺮ اﻋﺠﺎز ﻃﺒﯽ روزه ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻗﻮلھﺎ و ﻧﻈﺮات ذﯾﻞ را ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
ﺗﺎ اھﻤﯿﺖ روزه از ﺟﮫﺖ ﻃﺒﯽ و ﺑﮫﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮔﺮدد.
دﮐﺘﺮ اﯾﻮارت ﻟﻮﻣﺰ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :روزه ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار و راھﮑﺎر در ﺟﮫﺎن
ً
ﺑﺮای اﻟﺘﯿﺎم و ﺷﻔﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،روزه ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﯾﮏ ﻋﻠﻤﯿﺎت ﭘﺎﮐﺴﺎزی
ﻋﺠﯿﺒﯽ را در ﺑﺪن آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻪ ھﻤﻪی ﺳﻠﻮلھﺎی ﺑﺪن و
ﺑﺎﻓﺖھﺎی آن در دورهی روزهداری ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﺰﯾﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺣﺮﮐﺖ از
ً
ﻣﻌﺪه ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رودهھﺎ ﻣﯽرود و ﺑﻪ ﻣﺠﺮای ﺧﻮن ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﺪن را
از ﺳﻢھﺎ و ﻣﻮاد زاﺋﺪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪهی آن ﮐﻪ از ﻋﻤﻠﯿﺎت اﮐﺴﯿﺪه ﺷﺪن و
ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﻮز ﺳﻠﻮلھﺎی ﻣﺮده ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،رھﺎ ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،ھﻢﭼﻨﯿﻦ
ھﻤﻪی اﻋﻀﺎی ﺑﺪن و ﻏﺪد ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪه در آن ﺑﻪ ﺣﺪ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺘﺮاﺣﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﺪت ﭘﺎﮐﺴﺎزی ،ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﻣﺠﺪد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ« .٢
ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﭘﺎﺗﺮﯾﺸﯿﺎت ﭘﺮت ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :روزه در ﮔﺬر ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻮاﯾﺪ ﻋﻘﻠﯽ،
ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،روزه ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﮐﺴﺎزی
 -١ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺒﻠﯽ.
 -٢ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻧﺠﻤﻦھﺎ وادی دوﻏﻦ در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٤٢٦/١٠/١٦ه.

٢٠

روزه درﻣﺎﻧﯽ

ﺑﺪن از ﺳﻤﻮم ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻟﺘﯿﺎم و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﺮدن وزن
اﺿﺎﻓﻪ و ﮐﺎھﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﮐﻨﺘﺮل و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ھﺮﮔﺎه ﺑﺨﻮاھﯿﻢ از ﺳﻤﻮم اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺪﻧﻤﺎن رھﺎ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ روزه
ﯾﮕﯿﺮﯾﻢ ﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺧﻮد ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻓﯿﺰوﻟﻮژﯾﮑﯽ
ﻣﯽدھﯿﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﯾﮏ اﻧﺮژی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻤﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد دارد ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه اﯾﻦ
اﻧﺮژی زﯾﺎد ﺷﺪ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﻤﻮم ﺑﺪن ﺧﻼص ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺑﻪ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ
دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ« .١
دﮐﺘﺮ ھﺮﺑﺮت ﺷﻠﺘﻮن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی روزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن از ﻗﺪﯾﻢ
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده اﺳﺖ و اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻃﺒﯿﺐ ﺑﺰرگ روزه را ﺑﺮای درﻣﺎن
ﺑﯿﻤﺎراﻧﺶ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﺮد و آن را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ھﻔﺘﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﺑﺮای آﻧﺎن
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﺮد« .٢
ژوزف رودرﯾﮕﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ھﻤﻪی ﺑﯿﻤﺎریھﺎ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﯽآﯾﻨﺪ ،اﮔﺮ دﻧﺒﺎل ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻮدی و ﺑﺮای ﺷﻔﺎ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد راھﯽ
ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮدی از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺷﺮوع ﮐﻦ ﭼﺮا ﮐﻪ آن ﻣﻨﺸﺎء ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻮ و
ھﻤﭽﻨﯿﻦ درﻣﺎن و ﺷﻔﺎی ﺗﻮﺳﺖ« .٣
دﮐﺘﺮ ﻟﯿﻮﻧﯽ ﺑﺮوان در ﻣﺒﺤﺜﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ھﻤﺮاه ﺑﺎ روزه ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و
درﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺮوزه ﺟﻮاب ﺷﺎﯾﻊ و راﯾﺞ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری
اﯾﻦ اﺳﺖ :ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و درﻣﺎن ﺑﺮو اﻣﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺮای ﻋﮑﺲ آن
ﺗﻼش ﮐﻨﯽ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روزه درﻣﺎﻧﯽ روﺷﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای درﻣﺎن و ﺷﻔﺎﺳﺖ و آن
ً
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﺤﻮﻻﻧﻪی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺑﺪن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺷﻔﺎ دھﻨﺪه و
 -١ﭘﺎﯾﮕﺎھﯽ ﮔﻔﺘﮕﻮی اﻧﺠﻤﻦھﺎی »اﻟﺪاﻏﻨﺔ« ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٤٢٦ /١٠/١٦ه.
 -٢ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺒﻠﯽ.
 -٣ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺒﻠﯽ.

ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ روزه

٢١

ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻋﻀﺎء ﺑﺪن ھﺮﮔﺎه ﺧﺎﻟﯽ و ﺳﺒﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻧﺮژی را ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮاﯾﻨﺪ رھﺎﯾﯽ از ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ
و آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪهی ﺑﺪن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﻠﻮلھﺎ را ﻓﻌﺎلﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
روزه ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺣﺖ اﻧﺮژی ﺷﻔﺎ درﻣﺎﻧﯽ ﻗﺪﯾﻤﯽ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮھﻨﮓھﺎی ﻣﺘﻌﺪد و اﻣﺖھﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راھﮑﺎر درﻣﺎﻧﯽ و
ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪهی ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﮔﺮوهھﺎ و اﻧﺠﻤﻦھﺎی ﻃﺮﻓﺪار و ﺣﺎﻣﯽ روزه ھﺰاران ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺷﮫﺎدت و
ﮔﻮاھﯽ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی روزه از ﺑﯿﻤﺎریھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ،
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ،ورم ﻣﻔﺼﻞھﺎ ،ﻣﯿﮕﺮن ،ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و
ﺑﯽاﺷﺘﮫﺎﯾﯽ ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ روزهی اﺧﺘﯿﺎری و داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
ھﻤﯿﺸﻪ راھﮑﺎر ﻃﺒﯽ و درﻣﺎﻧﯽ اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮده اﺳﺖ« .١
ﻟﯿﻮن ﺷﯿﺘﻮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪی درﻣﺎن ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ و اﺑﺰارھﺎی
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻧﮫﺎﯾﺖ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ روزه دار از آن رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد ،در ﺗﻐﯿﯿﺮ
رﻧﮓ زﺑﺎن ،ﺳﺮدرد و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮی دھﺎن ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ و
ﻓﻮاﯾﺪ اﯾﺪهآل و ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ از ﺟﻤﻠﻪی آنھﺎ :ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ
دﻓﺎﻋﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﺳﺎﺳﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ« .٢
ﺗﻌﺪادی از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮﺷﺎن،
ﻓﻮاﯾﺪ روزه را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺮد آوردهاﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪی آﻧﺎن ﺷﯿﻠﺘﻮن در ﮐﺘﺎب
»روزه« و ﻟﻮﺗﺰﻧﺮ در ﮐﺘﺎب »ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی روزه« و
دووی در ﮐﺘﺎب »روزهای ﮐﻪ ﺷﻔﺎ ﻣﯽدھﺪ« ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺳﺨﻨﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ.

 -١ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺒﻠﯽ.
 -٢ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ آﯾﺎت و ﻣﻌﺠﺰات ،ص.٢٤٢
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روزه درﻣﺎﻧﯽ

روزه اﺳﺘﺮاﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺪن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻣﮑﺎن ﻣﯽدھﺪ ،ﻧﻘﺺھﺎ و
ﮐﻤﺒﻮدھﺎی ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﻨﺪ.
روزه ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در رودهھﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
آنھﺎ را ﺑﯿﺮون ﻣﯽراﻧﺪ ،ﻣﻮادی ﮐﻪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻃﻮﻻﻧﯽ آنھﺎ ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ آنھﺎ را ﺑﻪ ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪهھﺎی ﺳﻤﯽ و ﻣﻀﺮ ﺑﺮای ﺑﺪن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.
روزه ﺗﻨﮫﺎ راھﮑﺎر اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺮای دﻓﻊ ﺳﻢھﺎی اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺪن و
ﺳﻢھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺤﯿﻂ آﻟﻮدهی اﻃﺮاف ﺑﻪ درون ﺑﺪن راه
ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ روزه دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﺗﺨﻠﯿﻪ و دﻓﻊ ﺑﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را از ﺳﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺷﺎن در ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺑﺪن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدھﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ را
درﺑﺎرهی ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﺤﻠﯿﻞھﺎ و آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻌﺪ
از دورهی روزهداری ،ﺑﻪ اﺟﻤﺎع رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
روزه در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮاد زاﺋﺪ و رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻀﺮ داﺧﻞ ﺑﺎﻓﺖھﺎی
ﺑﯿﻤﺎر ،ﺑﻪ ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
روزه ﺷﺎداﺑﯽ و ﻃﺮاوت و ﺳﺮزﻧﺪﮔﯽ ﺳﻠﻮلھﺎ و ﺑﺎﻓﺖھﺎی ﺑﺪن را ﺑﻪ
آنھﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ.
روزه وﻇﺎﯾﻒ دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﮔﻮارﺷﯽ ،ﺗﻨﻔﺴﯽ و ﮔﺮدش ﺧﻮن را ﺑﮫﺒﻮد
ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
روزه درﻣﺎن اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎریھﺎی رواﻧﯽ ،ﺟﺴﻤﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
روزه ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺸﻮده ﺷﺪن ذھﻦ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮهی درک ﻣﯽﮔﺮدد.
روزه ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﮫﻤﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺪن دارد.

ﻧﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ روزه

-

-

-

٢٣

روزه ﺗﻮان و اﻧﺮژی ﻻزم ﺑﺮای ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﮔﻮارش را در ﺑﺪن ﻣﮫﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
آنھﺎ را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺿﺮوریﺗﺮ و ﻣﮫﻢﺗﺮ دﯾﮕﺮ ھﻤﭽﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ
ﺑﯿﻤﺎریھﺎ و اﻟﺘﯿﺎم زﺧﻢھﺎ ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﺪ.
روزه اﺛﺮات ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﺮ روح اﻧﺴﺎن و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪن او دارد ،ﻓﻮاﯾﺪ رواﻧﯽ
ﮐﻪ روزهدار ﺑﻪ آنھﺎ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﻧﺪهای در اﺟﺮای
وﻇﺎﯾﻒ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن و ھﻤﻪی دﺳﺘﮕﺎهھﺎی آن دارد و اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺷﺪﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ روﺣﯽ و رواﻧﯽ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪن دارد.
روزه ﺻﺒﺮ و ﺑﺮدﺑﺎری را آﻣﻮزش ﻣﯽدھﺪ ،اراده را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﻣﺮدھﺎ را ﻣﯽﺳﺎزد.
روزه ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ اﺧﻼص و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﻮا ﻣﯽﮔﺮدد و اﻧﺴﺎن را از اﻋﻤﺎل
ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ دور ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد.
روزه از ّ
ﺷﺪت ﺷﮫﻮت ﻣﯽﮐﺎھﺪ و ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺴﻠﻂ و اﺣﺎﻃﻪی آن ﺑﺮ ﺑﺪن
ﻣﯽﺷﻮد و ارادهی اﻧﺴﺎن را ﻗﻮی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
روزه ﺣﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﯿﺪار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪی و
ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ.
روزه ﻣﺪرﺳﻪی اﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ.
روزه ﯾﮏ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺑﺮای ﺑﺪن و زﮐﺎت ﺑﺮای ﺟﺎن و ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﮕﻪ
دارﻧﺪه و ﺑﺮای ﺟﻤﻊ و ﮔﺮوه ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ روزه درﻣﺎﻧﯽ
روزه درﻣﺎﻧﯽ در ﻧﺰد ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن

روزه از زﻣﺎنھﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از راھﮑﺎرھﺎی درﻣﺎن و ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺷﻔﺎی ﺑﯿﻤﺎریھﺎ ،ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭘﺰﺷﮑﺎن در
ﻃﻮل دورهھﺎ و زﻣﺎنھﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮد ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﻣﻠﺖھﺎ و ﻧﮋادھﺎ ﺑﺎ
وﺟﻮد اﺧﺘﻼفھﺎی دﯾﻨﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽﺷﺎن از آﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ،آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻗﺪﯾﻢ آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﻧﻘﺶ و
ﻧﮕﺎرھﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در ﻣﻌﺒﺪھﺎ و ﻗﺒﺮھﺎﯾﺸﺎن و در دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎی آﻧﺎن
ﺑﺮ روی ﺑﺮدی )ﮐﺎﻏﺬی ﻣﺼﺮی( ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ھﻤﺎن
ﻃﻮری ﮐﻪ ﭼﯿﻨﯽھﺎ ،ھﻨﺪیھﺎ ،روﻣﯽھﺎ و ﯾﻮﻧﺎﻧﯽھﺎ آن را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ.
در ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﯿﻼد ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺸﮫﻮر ﭼﯿﻨﯽ ﺗﺴﻮدﭼﯽ ﮐﻪ در ﺗﺒﺖ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﮐﺎﻣﻞ از ﮐﺘﺎب ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع درﻣﺎن ﺑﺎ
روزه و درﻣﺎن ﺑﺎ ﻏﺬا اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
در ﻣﺼﺮ ﻗﺪﯾﻢ و ﺑﻪ ﮔﻮاھﯽ ﻣﺸﮫﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮرﺧﯽ ﮐﻪ از آن دﯾﺪن ﮐﺮده اﺳﺖ
»ھﯿﺮودوت« ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﯾﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﺳﻪ روز از ھﺮﻣﺎه را روزه
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎریھﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ درﻣﺎن
ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ آﻧﺎن در زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ھﻤﻪی ﻣﻠﺖھﺎ از
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﮫﺎرﺗﺸﺎن در ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ھﻤﭽﻮن اﻟﮑﺴﺎﺑﯿﺎد و ﺳﯿﻠﯿﻮس و اﺑﻮﻗﺮاط ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻟﺠﻪی
ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼج از وﺳﺎﯾﻞ و اﺑﺰار درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﺰد ﻣﺼﺮیھﺎی
آن زﻣﺎن ﺑﮫﺮه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

٢٦

روزه درﻣﺎﻧﯽ

ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﺰرگ اﯾﭙﮑﻮر ﻗﺒﻞ از آزﻣﻮن ﺑﺰرگ ورودی داﻧﺸﮕﺎه اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ
ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮای ﻋﻘﻠﯽ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺑﺪاﻋﯽ ﺧﻮد ،ﭼﮫﻞ روز ،روزه ﮔﺮﻓﺖ.
ﺳﻘﺮاط ﻧﯿﺰ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ را ﺑﻪ آن دﺳﺘﻪ از ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی
ﺳﺨﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽرﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﺮد و درﺑﺎرهی روزه ﻣﯽﮔﻔﺖ :ھﻤﻪی
ﻣﺎ درون ﺧﻮد ﻃﺒﯿﺒﯽ دارﯾﻢ و ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ آن را در اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪاش ﮐﻤﮏ
ﮐﻨﯿﻢ .١
ﺟﺎﻟﯿﻨﻮس روﻣﯽ در ﻗﺮن دوم ﻣﯿﻼدی روزه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ،
ﺗﻨﺶ ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ و اﺿﻄﺮاب ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﺮد .٢
ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ آن
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻔﯿﺪﺗﺮﯾﻦ راهھﺎی درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریھﺎ و ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﺑﯿﻤﺎریھﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدهاﻧﺪ ،اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر
ﺑﻪ آن ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﺷﺪ ،روزهی اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ روزهی ﻃﺒﯽ ﺑﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻪ
ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻨﯽ از ﺧﻮردن ھﻤﻪی ﺧﻮراﮐﯽھﺎ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽھﺎ اﻣﺴﺎک
ً
ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ھﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﻧﺰد ﭘﺰﺷﮑﺎن اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.
در رأس ﻟﯿﺴﺖ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﮐﻪ روزه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ درﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮدهاﻧﺪ ،ﺷﯿﺦاﻟﺮﯾﯿﺲ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ ﻗﺮار دارد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ او ﺑﯿﻤﺎریھﺎی
ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﺎ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ درﻣﺎن ﻣﯽﮐﺮد و آن را ﺑﻪ ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮای
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ﻓﻘﯿﺮ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﺮد .٣
در ﻗﺮن ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﻣﯿﻼدی ﯾﮑﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن اروﭘﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻟﻮوﯾﻮﯾﻮ ﮐﻮرﻧﺎ ﻧﺎم
داﺷﺖ ،روزه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریھﺎی زﯾﺎد ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺖ و اﺑﺘﺪا آن را ﺑﺮ
 -١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻄﺒﯿﺒﺔ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٤٢٦/٢/١١ھـ.
 -٢ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺒﻠﯽ.
 -٣ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺒﻠﯽ.
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روی ﺧﻮد ﮐﻪ از ﺑﯿﻤﺎری ﺻﻌﺐاﻟﻌﻼﺟﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد ،اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮد و ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺖ
و ﺣﺪود ﯾﮑﺼﺪ ﺳﺎل ﻋﻤﺮ ﮐﺮد و در اواﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺣﯿﺎﺗﺶ ﮐﺘﺎﺑﯽ را درﺑﺎرهی
اھﻤﯿﺖ روزه در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ھﺮﮐﺲ ﮐﻢ ﺑﺨﻮرد
زﯾﺎد ﻋﻤﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ« ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺮد .١
روزه درﻣﺎﻧﯽ در دورهی ﺟﺪﯾﺪ

ﺑﺎ آﻏﺎز ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ دﻋﻮت ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی روزهداری در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریھﺎ از
ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ دﻋﻮت
ھﻤﻪی اروﭘﺎ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ و در ﻧﻮﺷﺘﻪھﺎ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺰﺷﮏ ﺳﻮﯾﯿﺴﯽ،
ﺑﺎرﺳﯿﻠﻮس ،آﺷﮑﺎرا اﻋﻼم ﺷﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺖ :روزه ﻓﻮاﯾﺪ درﻣﺎﻧﯽ دارد ﮐﻪ
ﭼﻨﺪ ﺑﺮاﺑﺮ از ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارھﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﭘﺰﺷﮑﯽ درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪﺗﺮ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .٢
دﮐﺘﺮ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺴﮑﻮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ رﻓﺘﺎر ﻏﺬاﯾﯽ اﻧﺴﺎن را زﯾﺮ
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن در ﺑﺮﺧﯽ دورهھﺎ از ﺧﻮردن ﻏﺬا ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﯿﺰاری دارد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ روزهی ﻣﻮﻗﺖ ﮐﻪ ﺗﻮازن داﺧﻠﯽ آن
را اﯾﻤﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﺄﺛﺮات ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
دﺳﺘﻮر ﻣﯽدھﺪ .٣
در ﻓﺮاﻧﺴﻪ دﮐﺘﺮ ھﻠﺒﺎ در ﺳﺎل  ١٩١١م در دورهھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی و ﺑﻪ ﻣﺪت
ﭼﻨﺪﯾﻦ روز ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎراﻧﺶ ﺑﻪ روزه روی آورد وﻗﺘﯽ ﮐﻪ او ﺑﻌﺪ از
ﻣﺪتھﺎی ﻣﻌﯿﻨﯽ روزهداری ،وﻋﺪهھﺎی ﻏﺬاھﺎی ﺳﺒﮑﯽ ﺑﺮای آﻧﺎن در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و اﯾﻦ روش در ﻧﺰد او ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ زﯾﺎدی ھﻤﺮاه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .٤
 -١ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺒﻠﯽ.
 -٢ﻓﻮاﯾﺪ روزه درﻣﺎﻧﯽ از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ .٥٥
 -٣ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب :رواﺋﻊ اﻟﻄﺐ اﻻﺳﻼﻣﯽ.
 -٤ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺒﻠﯽ.
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در ﺳﺎل  ١٩٢٨م دﮐﺘﺮ دﺗﺮن ﻣﻦ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﮐﻪ در آﻣﺴﺘﺮدام ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
ھﻠﻨﺪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﮐﺮد و در آن آﺷﮑﺎرا از
اھﻤﯿﺖ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی روزه در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریھﺎ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ و ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ را ﺑﻪ
ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی روزه در ﺷﯿﻮهھﺎی درﻣﺎﻧﯽﺷﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮد.
ھﻤﻪی ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ و ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﻮدن روزه در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریھﺎی
ﻧﺎﺷﯽ از ﭘﺮﺧﻮری ،ﭼﺎﻗﯽ ،ﺑﯿﻤﺎریھﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ،درﻣﺎن ﺗﺼﻠﺐ
ﺷﺮاﯾﯿﻦ ،ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،ﺗﺸﻨﺞ ﻋﻀﻼت ،ﺑﺎﻓﺖھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﯿﻤﺎریھﺎ اﻗﺮار
داﺷﻨﺪ .١
در ﺳﺎل  ١٩٤١م ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »درﻣﺎن ﺑﺎ روزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ« ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻣﻮﻟﻒ ﮐﺘﺎب در آن روش ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی روزه در درﻣﺎن
ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﺳﺨﺖ را ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮد و اﻇﮫﺎر ﮐﺮد ﮐﻪ روزه ﺗﺮﮐﯿﺐ
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﺪن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدھﺪ و ﺳﻢھﺎ و ﺗﺮﺷﺤﺎت ﻣﻀﺮ ﺑﺪن را از آن
دﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺰﺷﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﭼﻮن ھﻨﺮﯾﮏ ﺗﺎﻧﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان »روزه ِاﮐﺴﯿﺮ ﺣﯿﺎت« ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮐﺮد و ھﻤﺘﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ او آﺑﺘﻦ ﺳﯿﻨﮑﻠﺮ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت از ﮐﺎرﺑﺮد روزه در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریھﺎ دﻓﺎع ﮐﺮد ،روزه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
روش درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریھﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﮫﺮهھﺎی درﺧﺸﺎن دﯾﮕﺮی
در زﻣﯿﻨﻪی ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﮫﺎن روزه را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ درﻣﺎن
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ دو ﭘﺰﺷﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ ﻧﺎمھﺎی ﺳﻮﻓﻨﯿﺮ و اﯾﻒ و
ﯾﻔﯿﻦ ،ﭘﺰﺷﮏ روﺳﯽ ﯾﻮری ﻧﯿﮑﻮﻻﯾﻒ ،ﭘﺰﺷﮏ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮﺷﻨﺠﺮ ،ﭘﺰﺷﮏ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ آﻻن ﮐﻮت ،ﭘﺰﺷﮏ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﭘﺰﺷﮏ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎرد ﺟﺎﻧﺴﻮن ﮐﻪ ﺑﺮ

 -١ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺒﻠﯽ.
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درﻣﺎن ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ھﺰار ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی روزه در ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮد در
ﺷﮫﺮ اﺳﮑﺎﻧﺪوﯾﺪو در ﮐﺎﻧﺎدا ﻧﻈﺎرت داﺷﺖ .١
ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﻤﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻏﺮب در دورهی اﺧﯿﺮ ﺑﻪ اھﻤﯿﺖ روزه در
درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎران ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ و آن را ﺑﺮای درﻣﺎن آﻧﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺟﺎی
ﺗﻌﺠﺐ و ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎی ﻏﺮب ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎﯾﯽ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
روی آنھﺎ ﺑﺨﺶھﺎﯾﯽ از اﺣﺎدﯾﺚ رﺳﻮل ﺑﺸﺮﯾﺖ و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ج
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ او ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدُ » :ﺻ ُ
ﻮمﻮا ﺗَﺼ ُّ
ﺤﻮا« ٢؛ »روزه
ِ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺷﯿﺪ« و ﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﻣﻌﺮوف او ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ال ْ َﻤﻌ َﺪ ُة َ�ﻴْ ُ
ﺖ
ِ
َّ
اﺪﻟا ِء« »ﻣﻌﺪه ﮐﻠﺒﻪ دردھﺎﺳﺖ« ،ﯾﺎ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻒ ﻗﺮآن ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
َ ُُ ْ َ ۡ َ ُ ْ ََ ُۡ ُ ْ
�ف ۚ ٓوا﴾ ]اﻷﻋﺮاف.[٣١ :
﴿و�وا وٱ��وا و� � ِ
»ﺑﺨﻮرﯾﺪ و ﺑﯿﺎﺷﺎﻣﯿﺪ اﻣﺎ اﺳﺮاف ﻧﮑﻨﯿﺪ«.
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی روزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن از اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ
َ ُُ ْ َ ۡ َ ُ ْ ََ ُۡ ُ ْ
�ف ٓوا﴾ ،ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :و�وا وٱ��وا و� � ِ
اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروی در ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن و ﻋﺪم اﺳﺮاف در آن دو دﺳﺘﻮر
ﻣﯽدھﺪ ،ﭼﻮن اﺳﺮاف ﻣﻀﺮاﺗﯽ ﺑﺮای ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﭘﯽ دارد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﯿﺎن راھﻨﻤﺎﯾﯽھﺎ و ﺗﻮﺻﯿﻪھﺎی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ
َ ُ َُ ٌ
َ َََ ْ ُ َ
ﺮﺷا ﻣ ْﻦ َ� ْﻄﻦَ ،ﺣ ْﺴ ُ
آد َم و َﺎﻋ ًء َ ًّ
ﺐ اﺑْ ِﻦ آد َم أ�ﻼت
ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »ﻣﺎ مﻸ ا�ﻦ
ِ
ِ
ٍ
ُُ ٌ ْ
ُ ْ َ ُ َُْ َ ْ َ َ َ ََ ََ َُُ ُ َ َ َُُ ُ َ َ
ابَ ،وﺛﻠﺚ ِﻨﻟَﻔ ِﺴ ِﻪ«.
ﻳ ِﻘﻤﻦ ﺻﻠﺒﻪ ،ﻓ ِﺈن ﺎﻛن ﻻ �ﺎﻟﺔ� ،ﺜﻠﺚ ﻃﻌﺎمٍ  ،وﺛﻠﺚ ﺮﺷ ٍ

 -١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه »اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻄﺒﯿﺒﺔ«  ١٤٢٦ /٢/١١ھـ درﮔﺎهھﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮی »اﻟﺪاﻧﻪ«.
 -٢اﺣﻤﺪ آن را در ﻣﺴﻨﺪ رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ] .ﻣﺆﻟﻒ[
آﻟﺒﺎﻧﯽ در اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ) (٢٥٣ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ] .ﻣﺼﺤﺢ[
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»اﻧﺴﺎن ھﯿﭻ ﻇﺮﻓﯽ را ﺑﺪﺗﺮ از ﺷﮑﻤﺶ ﭘﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻤﺎن ﺧﻮدش
ﻟﻘﻤﻪھﺎﯾﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺷﮑﻢ ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﮔﺮ ﮐﻪ ﭼﺎرهی دﯾﮕﺮی
ﻧﯿﺴﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺳﻮم ﺷﮑﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮردﻧﯽھﺎ ،ﯾﮏ ﺳﻮم را ﺑﻪ آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽھﺎ و
ﯾﮏ ﺳﻮم ھﻢ را ﺑﺮای ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ«.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺸﻮد و از ﺑﺤﺚ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﺎرج
ﻧﺸﻮﯾﻢ ،در ﺻﻔﺤﺎت ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﯿﻤﺎریھﺎﯾﯽ را ﻣﯽآورﯾﻢ
ﮐﻪ روزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان درﻣﺎن آنھﺎ ﮐﺎرﺑﺮد دارد و ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ روزه و ﭘﯿﺮوی از
ّ
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺠﺎت و وﺳﯿﻠﻪای ﻣﮫﻢ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از
ﺑﯿﻤﺎریھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﻣﺎن آن ﺳﺮﮔﺮدان و ﻧﺎﺗﻮان
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .١

درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ ﺑﺎ روزه
اﻧﺴﺎن در ﻃﻮل دوران زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﺳﻼﻣﺘﯽ و
ﺑﯿﻤﺎری و ﻏﻨﯽ و ﻓﻘﯿﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﺎھﯽ زﻣﺎن ﺑﺮای او ﺑﺎ ﺳﻌﺎدت و
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ و ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﺷﻘﺎوت و ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ،ﮔﺸﺎﯾﺶ و ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ و ﺣﺎﻟﺖھﺎی
ﻓﺮاوان ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ دﯾﮕﺮی ﺳﭙﺮی ﻣﯽﺷﻮد و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد و راه ﮔﺮﯾﺰی از ﻏﻢ و ﻏﺼﻪھﺎ و ﺑﯿﻤﺎریھﺎ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ راه او
ﺻﺒﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﻮر ﭘﯿﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ راه ﮔﺸﺎﯾﺶ ﻧﺰدﯾﮑﯽ
را ﺑﺮای آنھﺎ ﻗﺮار دھﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﮔﺬر زﻧﺪﮔﯽ
ﺧﻮد ﺑﺎ آنھﺎ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎراﺣﺘﯽ روﺣﯽ رواﻧﯽ ﺑﺮای او اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﮐﻨﺪ و در اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺪن را از اﯾﻦ رﻧﺞ ﻣﯽرھﺎﻧﺪ و ﯾﮏ
 -١ﺗﺮﻣﺬی آن را رواﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻨﺒﻮی اﻟﺸﺮﯾﻒ] .ﻣﺆﻟﻒ[
آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮﻣﺬی ) (٢١٣٥ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ] .ﻣﺼﺤﺢ[
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آراﻣﺶ دروﻧﯽ ﺑﺮای او ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ و اﺳﺘﻘﺮار را ﺑﺮای او
ﻣﮫﯿﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻧﺴﺎن روزهدار در وﻗﺖ روزهداری ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ دروﻧﯽ و در
ﺧﻠﻮت ﺑﺎ ﺧﻮد و ﺑﻪ دور از ﺷﮫﻮات ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻔﺲ و ارادهی ﺧﻮد
را ﺑﺮای ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ و آﻣﻮزش ﻣﯽدھﺪ و ﺻﺒﺮ او را ﺑﻪ ﺿﺮورتھﺎی زﻧﺪﮔﯽ و
زھﺪ در آن و اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﮐﻢ در زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدت ﻣﯽدھﺪ و از زﻧﺪﮔﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﻧﯿﺎزش را ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ و ﺟﺎن او را از ھﻼک ﺷﺪن ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ،
ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ زھﺪ ﺑﺪن از روی ﻋﺠﺰ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ
رﻏﺒﺖ و ﻋﻼﻗﻪی ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﻪ رھﺎﯾﯽ از ﺗﺴﻠﻂ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺎده و ﻃﻐﯿﺎن آن ﺑﺮ
روح اﺳﺖ و روح اوج ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ وﺳﯿﻊﺗﺮ و
ً
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ در آن ﺑﻮد ،ﻣﯽرود و در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس آن
ﺳﻌﺎدت و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﮔﻤﺸﺪه ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ و آراﻣﺶ و اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ
را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ،ﺑﺮاﯾﺶ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﮔﺮدد و اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ روﺣﯿﻪای ﮔﺸﺎد و ارادهای ﻗﻮی ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻮن او ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺻﺒﺮ ﻋﺎدت داده
اﺳﺖ و اﯾﻦ درس اوﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او از روزهداری ﻣﯽآﻣﻮزد.
در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ اﻋﺠﺎز اﻟﮫﯽ و ﺣﮑﻤﺖ رﺑﺎﻧﯽ در ﻓﺮﺿﯿﻪی روزه ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ روﺷﻦ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد.
َ َ ُّ َ َّ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ َ ۡ ُ ُ ّ َ ُ َ َ ُ َ َ َ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪٰٓ ﴿ :
ٱلصيام كما كتِب �
���ها ٱ�ِين ءامنوا كتِب علي�م ِ
َ
ُ َ َّ ُ َ ُ َ
َّٱ� َ
ِين مِن � ۡبل ِ� ۡم ل َعل� ۡم � َّتقون] ﴾١٨٣اﻟﺒﻘﺮة.[١٨٣ :
»ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ،روزه ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه اﺳﺖ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺮھﯿﺰﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ«.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﻠﻤﺎن روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ در ﭘﻨﺎه
ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ او ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،او ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ھﻤﻪی زﻣﺎن روزهاش
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اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ داﻧﺎ و آ ﮔﺎه ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪی ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﭼﺸﻢھﺎ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺳﯿﻨﻪھﺎ ﭘﻨﮫﺎن و ﻧﮫﻔﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻋﻠﻢ دارد.
از اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ روح او ﺑﺮ ﺷﮫﻮاﺗﺶ و اﻋﻀﺎی او ﺑﺮ ﺧﻄﺎھﺎ و ﻟﻐﺰشھﺎ
ﻓﺎﯾﻖ ﻣﯽآﯾﺪ و او ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎر از ﮔﻨﺎھﺎن ﺻﻐﯿﺮه و ﮐﺒﯿﺮه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن
ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر و ﺧﺎﻟﻖ و ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪهی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﻋﺬاب و
ﻣﺠﺎزات او و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ و ﭘﺎداش او و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﯽ ﺑﺮدن
ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ روزه ﮐﻪ راز ﺑﯿﻦ ﺑﻨﺪه و ﺧﺎﻟﻖ ﻋﺰﯾﺰ و واﻻ ﻣﺮﺗﺒﻪی ﺧﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﯽ
ﺟﺰ او ﺑﻪ آن ﻋﻠﻢ ﻧﺪارد ،دوری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﻘﻂ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎداش ﺛﻮاب
آن را ﻣﯽدھﺪ
ﺑﺮای روزه ھﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﯿﺮ و درون اﻧﺴﺎن را ﭘﺮورش ﻣﯽدھﺪ
و او را ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﺧﺪاوﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺮس و ﺧﺸﻮع ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﻗﺮار
ﻣﯽدھﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد او ھﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﻓﺮاوان و ﺧﻮﺑﯽھﺎی
واﻓﺮ ﺧﺪای ﺧﻮد را ﺷﮑﺮ ﮐﻨﺪ و ارزش اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪتھﺎی زﯾﺎدی از
آن ﺑﮫﺮه ﻣﻨﺪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﺪﮔﺎﻧﺶ آﺷﮑﺎر ﮔﺮدد.
ﻧﻌﻤﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ارزش و اﻧﺪازهای ﺑﺮای آﻧﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﯽﺷﻮد او درﺑﺎرهی رﻓﺘﺎرھﺎی ﺧﻮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﮕﺮان ﺧﻮد را ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺪاﻧﺪ
ﭼﻮن او ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
درﺑﺎره ھﺮﭼﻪ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﻌﺪا اﻧﺠﺎم ﺧﻮاھﺪ داد از او
ﺳﻮال ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ھﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻣﺨﻔﯽ و ﯾﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽداﻧﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ راﺳﺘﯽ ﺳﺨﻦ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻋﺰﯾﺰ ﺑﺰرﮔﻮار
َ َ
ُ ُّ َ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،روﺷﻦ ﻣﯽﮔﺮدد ،او ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻞﻛ � َﻤ ِﻞ اﺑْ ِﻦ آد َم ُﻪﻟ
ََ َ ْ
َ َّ ُ
إ َّﻻ ِّ
الﺼﻴَﺎ َم ،ﻓ ِﺈﻧﻪ ِﻲﻟَ ،وأﻧﺎ أﺟ ِﺰي ﺑِ ِﻪ« .١
ِ
 -١اﺣﺎدﯾﺚ ﻗﺪﺳﯽ] .ﻣﺆﻟﻒ[
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»ھﻤﻪی ﮐﺎرھﺎ و اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺧﻮدش اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺰ روزه ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ
اﺳﺖ و ﻣﻦ ﭘﺎداش آن را ﻣﯽدھﻢ«.
اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی روﺣﯽ و رواﻧﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ آنھﺎ را
درﻣﺎن ﮐﺮد ،ﺑﺮﺷﻤﺎرﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎرهی آنھﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻮﺷﺖ ،اﻣﺎ در
اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل و ﻧﻪ ھﻤﻪی آنھﺎ را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ از
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎھﻨﺠﺎریھﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،درونﮔﺮاﯾﯽ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﺳﻮاس
اﺟﺒﺎری و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺧﻮدﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎریھﺎی دﯾﮕﺮ
ھﺴﺘﻨﺪ.
 -١درﻣﺎن ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ

ﺧﺎﻧﻢ دﮐﺘﺮ ﺛﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ،اﺳﺘﺎد روان ﭘﺰﺷﮑﯽ در داﻧﺸﮑﺪه ﻗﺼﺮاﻟﻌﯿﻨﯽ
ً
در ﻗﺎھﺮه ﺑﺮ ﻓﻮاﯾﺪ روزه در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریھﺎی رواﻧﯽ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻧﺎھﻨﺠﺎری
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ،در ﺟﺎﯾﯽ درﺑﺎرهی ﻧﺎھﻨﺠﺎری ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﻧﺎھﻨﺠﺎری در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ در
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮد دارای ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
ﻣﺤﯿﻂ ،ﺧﻮ ﺑﮕﯿﺮد و ھﻤﺰﯾﺴﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و روزه ﺗﻮازن و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی آن را
در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرھﺎﯾﺶ را ﺑﻄﻮر ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻪ او ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .١
اﻣﺎ درﺑﺎرهی ﺣﺎﻟﺖ دوم ﮐﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺖ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺎﻻت ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺎه
رﻣﻀﺎن و روزه و ﻧﻤﺎز آن ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی از ﻋﻮارض ﺑﯿﻤﺎری اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﯽﮐﺎھﺪ
و ﺣﺘﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺎﻟﺖھﺎ ﻋﻮارض اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺰرﮔﻮار و

ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ )] .(١١٥١ﻣﺼﺤﺢ[
 -١ﭘﺎﯾﮕﺎه روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﻌﻮدی اﻟﺮﯾﺎض ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ٣رﻣﻀﺎن  ١٤٢٦ھـ.
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ﻣﺒﺎرک ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ روزه در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری رواﻧﯽ
ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد .١
در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻟﯿﻮم ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از دﮐﺘﺮ راﻣﺰ ﻃﻪ رﯾﯿﺲ واﺣﺪ آﻣﺎده
ﺳﺎزی رواﻧﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن روان ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮐﺸﻮر ﮐﻮﯾﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ :روزه
ﻓﻮاﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریھﺎی رواﻧﯽ دارد در ﻃﯽ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روزهداری ﺑﺎ اﺣﺴﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻮﻋﯽ
ﺗﻌﺎدل رواﻧﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و او ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ روزه ﺑﯿﻤﺎر رواﻧﯽ را از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ از آن
رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻓﮑﺮھﺎی ﻣﻨﻔﯽ و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﺮف زدن ﮐﻪ او را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری
ﻋﻘﻠﯽ و ﺟﻨﻮن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،رھﺎ ﻣﯽﺳﺎزد ،روزه ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎر رواﻧﯽ
در ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎرھﺎی او ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ و ﻗﺪرت ﺗﺤﻤﻞ او را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن ﺗﻌﺎدل و ﺣﻤﺖ)ﺳﺨﺖ( ﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎر ﻓﺮاھﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از آرام ﺑﺨﺶھﺎی دردھﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت درﻣﺎن ﻣﺼﺮف
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯽﻧﯿﺎز ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺟﺎی آنھﺎ ﺑﻪ آرام ﺑﺨﺶھﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ
ﮐﻪ ﻣﻐﺰ ﺑﺮای او اﻟﻘﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .٢
او ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ھﻢ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ روزه ﺑﻪ روزه دار ﯾﮏ ﺗﻤﺮﯾﻦ اﯾﺪهآل و
ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ﻣﯽدھﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪهھﺎی ﺣﺴﯽ را ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﺎھﺶ دھﺪ و آنھﺎ را از ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮدن
ﺑﺨﺶھﺎی اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﻣﻐﺰ ﺑﺎز دارد .٣
او ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ روزه ﺑﻪ ﮔﺴﺴﺘﻪﺷﺪن ﺗﺮﻓﻨﺪھﺎی رواﻧﯽ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﺮﻓﻨﺪ و روشھﺎی ﻧﺎﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺮای دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎزی و ﻣﺴﺦ
 -١ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺒﻠﯽ.
 -٢ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﻟﯿﻮم ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٤٢١ /١٢/٤ھـ.
 -٣در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٤٢٦ /٣/٧ھـ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻧﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﮫﺎن ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻼت.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ روزه درﻣﺎﻧﯽ

٣٥

ﮐﺮدن ﺣﻘﯿﻘﺖھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاھﻨﺪ ،آنھﺎ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺎ آنھﺎ
ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﺑﻪ آنھﺎ رو ﻣﯽآورد و اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﮫﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺧﻮد را
از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ و آﺷﻔﺘﮕﯽ و اﺿﻄﺮاب ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﺎھﺪهی واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ
رواﻧﯽ او را ارزش و اﺣﺘﺮاﻣﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ ،ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺧﻮد
را رھﺎ ﮐﻨﺪ و ھﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮع و ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﺻﺪاﻗﺖ روزه دار ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد اﯾﻦ
ﺗﺮﻓﻨﺪھﺎ ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .روزه ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻮتھﺎی
درﻣﺎﻧﯽ و ﺗﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ او را از آﺷﻔﺘﮕﯽ و ﺗﺪاوم ﺣﺎﻟﺖھﺎی رواﻧﯽ روزاﻧﻪ رھﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﭙﺮدازد .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد اﻧﺮژی رواﻧﯽ و ذھﻨﯽ ﺧﻮد
را ھﺪر ﻧﺪھﺪ و دﺳﺘﻮرھﺎی او ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﺎ ﺗﺴﺎﻣﺢ و ﮔﺬﺷﺖ ھﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .١
او ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻪ دﮐﺘﺮ ﮐﺎن ﻣﻦ در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮﻧﺴﺘﻮن
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورده اﺳﺖ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﮐﻢ ﻧﮑﺮدن اﺧﺘﯿﺎرات ﺧﻮاﺳﺖھﺎ و
ﻋﺪم ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ و ﻋﺪم ﮐﻨﺘﺮل ﺷﮫﻮتھﺎ و ﺧﻮاﺳﺖھﺎ اﺣﺴﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ و
ﻧﺎ اﻣﯿﺪی و اﺣﺴﺎس ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ و ﺣﺰن و اﻧﺪوه را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدھﺪ ،ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﻪ
ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ روزه در آﻣﻮزش اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﺷﮫﻮتھﺎ و ﻏﺮاﯾﺰ ﺧﻮد و ﺑﻪ
ﺗﺒﻊ آن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺣﺴﺎس ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ و اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد .٢
 -٢درﻣﺎن ﺧﻮدﭘﺮﺳﺘﯽ و ﺧﻮدﺧﻮاﻫﯽ

ﺷﺨﺺ ﺧﻮد ﺧﻮاه و ﺧﻮدﭘﺮﺳﺖ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ او در
ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ اﺳﺖ و او ھﻤﯿﺸﻪ از ﺧﻮد راﺿﯽ و ﺧﻮد ﺧﻮاه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ و
ﺗﺴﻠﻂ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ و دوﺳﺖ دارد ھﺮﭼﯿﺰ ﮐﻢ ﯾﺎ زﯾﺎد ﮔﺮاﻧﺒﮫﺎ ﯾﺎ ارزان را در
اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ﺣﺎﮐﻢ و ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﺴﯿﺲ و ﺑﺨﯿﻞ اﺳﺖ ،در
اﯾﻨﺠﺎ روزه رﻓﺘﺎر اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎ را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را
 -١ﻣﺒﻨﻊ ﻗﺒﻠﯽ.
 -٢ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺒﻠﯽ.
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دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻏﯿﺮ
از آن ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ و دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ.
ﭼﻮن روزه او را در ﺣﺎﻟﺘﯽ از ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ و ﺗﺮﺟﯿﺢ دادن دﯾﮕﺮان ﺑﺮ
ﺧﻮد و ﺗﻘﺪﯾﻢ ھﻤﻪی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻌﺎدت دﯾﮕﺮان ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و آﻧﭽﻪ را
ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون روزه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪن آن ﺑﺨﻞ ﻣﯽورزﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﮫﺖ دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ اﺟﺮ و ﭘﺎداش و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ْ َ
َ
َ َُْ
َ َ َ ُْ َ ْ
» َﻣ ْﻦ � َّﻄ َﺮ َﺻﺎﺋِ ًﻤﺎ ﺎﻛن ُﻪﻟ ِﻣﺜﻞ أﺟ ِﺮهِ ،ﻻ �ﻨﻘ ُﺺ ِﻣﻨﻪ ﻲﺷ« .١
»ھﺮﮐﺲ ﮐﻪ روزهداری را اﻓﻄﺎر دھﺪ ،ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺷﺨﺺ روزهدار ،دارای اﺟﺮ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،از اﺟﺮ روزهدار ھﻢ ﭼﯿﺰی ﮐﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد«.
ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﮐﻤﺒﻮدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ او ﻣﯽرﺳﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل
ﻣﯿﻞ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی دردھﺎی ﻣﺤﺮوﻣﺎن را ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﯾﮏ اﻗﺪام
ﻋﻤﻠﯽ در ﺧﻼل روزهداری ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﻤﻠﮏ و
ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻣﯿﺰان رﻧﺞ و زﺣﻤﺘﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ
ھﺴﺘﻨﺪ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮد و از ﺧﻮد ﭘﺮﺳﺘﯽ دﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﯽدارد و ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮد
ﮐﻪ ﭼﻘﺪر از ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺎدی ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ و دﯾﮕﺮان ﭼﻘﺪر ﺳﺨﺘﯽ ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ
ﺗﺎ او زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﭼﻪ ﺧﻮﺑﯽھﺎﯾﯽ در ﺣﻖ او ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 -٣درﻣﺎن درون ﮔﺮاﯾﯽ و ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮی

ﺷﺨﺺ درون ﮔﺮا ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﮫﺎﯾﯽ و ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻋﺪم ﺗﻌﺎﻣﻞ
ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﻣﯿﻞ و رﻏﺒﺖ دارد ،ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺴﯿﺎر آﺷﻔﺘﻪ و ﮐﻢ ﺳﺨﻦ و
ھﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﺧﺠﺎﻟﺖ زده اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ رو در رو ﺷﻮد و ﺑﻪ
 -١ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻨﺒﻮی اﻟﺸﺮﯾﻒ] .ﻣﺆﻟﻒ[
آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (٦٤١٥ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ] .ﻣﺼﺤﺢ[
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ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﺪارد و در زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ
اﻧﺪک ﻗﺎﻧﻊ اﺳﺖ و ھﻤﯿﺸﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﺎ اﻣﯿﺪی و ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ دارد.
ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ را ﺑﺎ روزه درﻣﺎن ﮐﺮد ،ﭼﻮن روزهای ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺟﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ ،در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرک رﻣﻀﺎن ﻗﺮار دارد و در
اﯾﻦ ﻣﺎه رﻓﺘﺎر ھﻤﻪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺮﺧﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎهھﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ
ﮔﺮد آﻣﺪن اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده در وﻗﺖ اﻓﻄﺎر و ﺳﺤﺮی ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ و ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑﯿﻦﺷﺎن ﮔﺮم ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮﺻﺖھﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ و ﻣﺸﻮرت ﮐﺮدن ﺑﯿﻦ
ﺷﺨﺺ دروﻧﮕﺮا ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهاش ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺧﻮد در رھﺎﯾﯽ او از ﻋﻠﺖ
اﯾﻦ دروﻧﮕﺮاﯾﯽ ﻧﻘﺶ دارد و او در ﻏﺬا ﺧﻮردن دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده،
دوﺳﺘﺎن ،ھﻢ ﺷﺎﮔﺮدیھﺎ ،ھﻤﮑﺎران و ھﻢﮐﻼﺳﯽھﺎ ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﺎز
ﺗﺮاوﯾﺢ ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﺻﺖھﺎی ﺑﺰرگ و ﻣﮫﻢ در ﺧﺎرج ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ از
ﺣﺎﻟﺖ ﮔﻮﺷﻪﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ او
ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻧﻤﺎزھﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽرود و ﺑﺎ ﻣﺮدم دﯾﮕﺮ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺑﺎ آﻧﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻼش ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت دﯾﻨﯽ و ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺗﻼوت و ﺣﻔﻆ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﻪ ﻓﺮد درونﮔﺮا ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮده
اﺳﺖ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽزﻧﺪ و او را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ھﻤﺮاه ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﺑﻪ او و
دﯾﮕﺮان اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﯽدھﺪ.
 -٤درﻣﺎن وﺳﻮاس ﻏﯿﺮ ارادی و ﺑﺎ ﺧﻮد ﺣﺮف زدن

اﻧﺴﺎن روزه دار زﯾﺎد ﻗﺮآن ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و زﯾﺎد ذﮐﺮ و اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﺟﺮ و
ﭘﺎداش زﯾﺎدی را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن او ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در
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روان او ﻣﯽﮔﺬرد ،دور ﻣﯽﺷﻮد و ھﺮﮔﺎه ﻧﻔﺲ او ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ او را از ﻋﺒﺎدت
و ذﮐﺮ ﺑﺎز ﻣﯽدارد ،ﻗﺼﺪ ﮐﻨﺪ ،از ﺷﺮ ﺷﯿﻄﺎن راﻧﺪه ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺑﺮد.
ھﺮﮔﺎه ﺷﯿﻄﺎن او را ﺑﻪ ﻓﮑﺮ درﺑﺎرهی ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮ او ﺳﺨﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﻮق دھﺪ ،ذﮐﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺳﺒﺤﺎن اﻟﻠﻪ و اﻟﻠﻪ اﮐﺒﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و دﻋﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺳﺘﻐﻔﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ،او ھﻤﯿﺸﻪ در ﺟﻮار ﺧﺪا ﻗﺮار دارد و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای
او ﯾﮏ ﯾﺎرﯾﮕﺮ و ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺸﮑﻞ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ او را ﺑﺮﻃﺮف
ﻣﯽﮐﻨﺪ و وﺳﻮاس ﭘﻨﮫﺎن را از او دور ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ راﻣﺰ ﻃﻪ اﺳﺘﺎد رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ﮐﻪ روزه ﺑﻪ ﻓﺮد رواﻧﯽ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺧﻮد ﮔﻔﺘﺎری ﺧﻮد و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻃﻮل روز ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ
و ﻋﺒﺎرتھﺎ و ﺟﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ در اﻓﮑﺎر و اﻧﻔﻌﺎﻻت او ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﻗﺮار
ﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روزه ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻋﺒﺎرتھﺎﯾﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ھﻤﺮاه
ﮐﻤﮏ ﮔﯿﺮی از ذﮐﺮھﺎ و اﻧﺠﺎم ﻣﻨﻈﻢ ﻋﺒﺎدتھﺎﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن
اﯾﻦ اﻣﻮر ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ در ﻋﻠﻢ ﺟﺪﯾﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد آﻣﻮزی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﮑﺮار و
ﺗﺒﯿﻌﺖ ﮐﺮدن از ﻗﺎﻋﺪهی آﻣﻮزﺷﯽ ﺗﺪرﯾﺠﯽ و آﻣﻮزش ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای او ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﮔﺮدد و ھﻤﻪی اﯾﻦ اﻣﻮر در ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﯿﺪن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ و رﻓﺘﺎری و ﻣﺘﻌﺎدل ﮐﺮدن ﻓﮑﺮ و ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻋﺎدتھﺎ
ﺑﻪ ﻓﺮد ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .١
 -٥درﻣﺎن ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی

اﻧﺴﺎن روزه دار ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻔﺲ ﺧﻮد و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺣﺎﻟﺖھﺎی دروﻧﯽ ﻋﺎدت
ﻣﯽﮐﻨﺪ و در وﻗﺖ اﻧﻔﻌﺎل و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮ آنھﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺣﺎﻟﺖ
اﺣﺴﺎس و آراﻣﺶ ﺧﺎرج ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ روش
ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪهھﺎ و ﻣﮫﯿﺞھﺎ ھﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺛﻮاب و
 -١ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ )ﺟﮫﺎن ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻼت(.
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ﭘﺎداش ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻨﮑﻪ از ﺿﺎﯾﻊ ﺷﺪن ﺛﻮاب و ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ او
را ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰ و واﻻﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روزهدار
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻋﻠﻢ دارد ﮐﻪ ھﺮﮔﺎه ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﻮد از ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ
ﺧﻮد ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدد و ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮد را ﺑﺮ رﻓﺘﺎرھﺎ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺧﻮد از دﺳﺖ
ﻣﯽدھﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و دﭼﺎر ﻟﻐﺰش ﺷﺪن و ﺗﺒﺎه
ﮐﺮدن ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﮔﺮاﻣﯽﻣﺎن ج ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺿﺮورت ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻔﺲ
و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ آن در ﺣﺎﻟﺖھﺎی اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ و ﺣﺎﻟﺖھﺎی ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﺸﻢ و
ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ » :ﻻ َ� ْﻐ َﻀ ُ
ﺐ« ١؛
»ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻧﺸﻮ«.
ُّ َ َ َ َ َّ َّ َ َّ
َ
َّ ُ
ْ َ
اﺬﻟي
�ﻦ الﺸ ِﺪﻳﺪ ِ
و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻟيﺲ الﺸ ِﺪﻳﺪ ﺑِﺎلﺮﺼﻋ ِﺔ ،وﻟ ِ
َ ْ ُ َْ َ ُ َْ َْ َ
ﺐ« .٢
�ﻤ ِﻠﻚ �ﻔﺴﻪ ِﻋﻨﺪ اﻟﻐﻀ ِ
»ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﺑﻪ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﮐﺴﯽ را ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﻠﮑﻪ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪی ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ھﻨﮕﺎم ﺧﺸﻢ ،ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﺪ«.
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺣﺎﻟﺖ روزهداری ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ َ َُْ َ ْ َ َ ُ ََ
َ
ُ ْ َ َْ
َ َْ ْ َ ْ
ﺣ ِﺪ� ْﻢ ﻓﻼ ﻳﺮﻓﺚَ ،وﻻ �ﻔ ُﺴ ْﻖَ ،وﻻ � َﻬﻞ ،ﻓ ِﺈن ُﺟ ِﻬﻞ
» ِإذا ﺎﻛن ﻳﻮم ﺻﻮمِ أ
َ َ ْ ُ ْ ِّ ْ ٌ
َﻋﻠﻴْ ِﻪ ،ﻓﻠﻴَﻘﻞِ :إ� ام ُﺮؤ َﺻﺎﺋِ ٌﻢ« .٣
»اﮔﺮ روزی ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ روزه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺤﺶ دھﺪ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻓﺴﻖ و
ﻓﺠﻮر ﺷﻮد ،اﮔﺮ ھﻢ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ او درﮔﯿﺮ ﺷﺪ ﯾﺎ او را دﺷﻨﺎم داد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﻦ
روزهام ،ﻣﻦ روزهام« .اﯾﻦ ﮐﻼم روزه دار ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ روزهام ،ﻣﻦ روزهام«
ﯾﮏ ﯾﺎدآوری ﺑﻪ ﺧﻮدش اﺳﺖ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻔﺲ ﺧﻮد و ﺧﺎرج ﻧﺸﺪن از آن
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری )] .(٦١١٦ﻣﺼﺤﺢ[
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری )] .(٦١١٤ﻣﺼﺤﺢ[
 -٣آﻟﺒﺎﻧﯽ ،ﺻﺤﯿﺢ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ )] .(١٣٨١ﻣﺼﺤﺢ[
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اﺧﻼق و آراﻣﺸﯽ ﮐﻪ روزه دار ﻧﺒﺎﯾﺪ از آن ﺧﺎرج ﺷﻮد و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﺮدن ﺑﺎ ﺑﺪی
ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺧﻮﺑﯽ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ اﺳﺖ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﺎدآوری او ﺑﻪ دﯾﮕﺮان و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ او را ﻧﺎراﺣﺖ و
ﺗﮫﯿﯿﺞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ او را از آن ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺎرج ﮐﻨﺪ ،در اﯾﻦ ھﻨﮕﺎم آن
ﻓﺮد درﺑﺎرهی او از ﺧﺪا ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ و از ﺑﯽ ادﺑﯽ ﯾﺎ ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮدن او دﺳﺖ ﺑﺮ
ﻣﯽدارد و ﺧﺠﺎﻟﺖ زده ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭼﻮن ﺑﻪ ﯾﮏ روزهدار ﺑﯽ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ
و ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ آن روزهدار ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ از ﺧﻮدش ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﺟﻮاﺑﺶ را ﺑﺪھﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ
روزه اﺳﺖ ﮐﻪ او را از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎز ﻣﯽدارد ،ﻟﺬا ﻣﯽﺗﺮﺳﺪ و دﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﯽدارد.
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد درﺑﺎرهی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻮدن روزه و
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻏﺪهی ﻣﺨﺎﻃﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :روزهی واﻗﻌﯽ دﻋﻮت ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺧﻼﻗﯽ و
دوری ﮐﺮدن از ﺧﻄﺎھﺎﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع آراﻣﺶ رواﻧﯽ و ﻓﮑﺮی اﺳﺖ و
ﻣﻮﻣﻦ روزه دار ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﻮاری اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻮﺻﻮف اﺳﺖ و ﺟﺰو ﻓﺮو ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺸﻢ
و در ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن از ﻣﺮدم و ﺟﺰو ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺧﺸﻢ ﺧﻮد
ﻣﻌﺮوف و ﻣﺸﮫﻮر ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻨﻪ و ﮐﺪورت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم راھﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ ھﻼﮐﺖ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻔﺴﯿﺮ آن ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ:
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت و ﮐﯿﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮی ،در واﻗﻊ
ﺷﯿﻄﺎن ﺑﺮ اﻋﻀﺎی ﺗﻮ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﺷﻮد و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﻮ را ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺗﻮ در
رﻓﺘﺎرھﺎ و ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ھﻤﭽﻮن ﺷﯿﻄﺎن ﻣﯽﺷﻮی.
ﭘﯿﺎم ﺧﺸﻢ و ﮐﯿﻨﻪ و ﻧﻔﺮت ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﻐﺰ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
واﮐﻨﺶھﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ آن ھﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آن را
ﺑﻪ روش ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻌﺠﺰه آﺳﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ھﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﻣﯽﺑﺮد و آن
ھﻢ ﺑﻪ ﻏﺪهی ﻣﺨﺎﻃﯽ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪی ﺗﺮﺷﺢ ھﺮﻣﻮنھﺎی اﺻﻠﯽ را در ﺧﻮن ﺑﻪ
ﻋﮫﺪه دارد و دﺳﺘﻮرھﺎ را ﺑﻪ ھﻤﻪی ﻏﺪهھﺎی ھﻮرﻣﻮﻧﯽ ﺑﺪن ﻣﯽﺑﺮد ،ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﮏ ﺗﺮﺷﺢ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺷﺢ ھﺮﻣﻮنھﺎی آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
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در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻏﺪهی آدرﻧﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮرھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از
ﻏﺪهی ﻣﺨﺎﻃﯽ ﺑﻪ آن ﻣﯽرﺳﺪ ،ھﺮﻣﻮنھﺎﯾﯽ را ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻮرﻣﻮن آ
درﻧﺎﻟﯿﻦ و ھﻮرﻣﻮن ﮐﻮرﺗﯿﺰون و ﺳﺎﯾﺮ ھﻮرﻣﻮنھﺎ را ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ وﯾﺮاﻧﮕﺮی در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺪن ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎﻓﺖھﺎی ﺑﺪن را از
ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد و آن را ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎریھﺎ ھﻤﭽﻮن ﺳﯿﻨﻪ درد ،ﺗﺼﻠﺐ
ﺷﺮاﯾﯿﻦ ،ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ،ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺴﺘﺮول و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﺒﺘﻼ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .١

درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و ﻣﻌﻀﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ روزه
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻮﺟﻮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮔﺮوهھﺎﯾﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺮاد آن را در ﮐﻨﺎر ھﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﻨﺪ :دﯾﻦ،
زﺑﺎن ،ﻣﺤﯿﻂ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ و اھﺪاف ﻣﺸﺘﺮک ﮐﻪ در ﭘﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮔﺮوهھﺎ و اﻓﺮاد ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و اﺧﺘﻼف ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺧﻮاﺳﺘﻪھﺎی ﻣﺘﻌﺪد ،ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﻨﯿﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﺳﺎس و ﺑﻨﯿﺎن و
ھﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آن را ﻓﺮو ﻣﯽرﯾﺰد ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت :ﻇﻠﻢ ،ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ،اﻓﻮل اﺧﻼﻗﯽ ،اﺳﺮاف و ﺗﺠﻤﻞ ﮔﺮاﯾﯽ ،اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻓﻘﺮ،
اﻋﺘﯿﺎد ،اذﯾﺖ و آزار واﻟﺪﯾﻦ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﻨﺪﺧﻮﯾﯽ و ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ
ھﺴﺘﻨﺪ .ھﻤﻪی ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﮑﻢ و اﺳﺘﻮار اﺳﻼﻣﯽ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و دﯾﮕﺮ
ﻣﺸﮑﻞھﺎ را رﻓﻊ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﺳﺎس ﺟﺎﻣﻌﻪی اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﯿﮑﯽ و ﺗﻘﻮی و ﭘﺎﯾﻪی
آن را ﺑﺮادری ﺑﯿﻦ ھﻤﻪی اﻓﺮاد آن ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ و روﺣﯿﻪی ﺗﻌﺎون و ھﻤﮑﺎری
را در ﻣﯿﺎن آﻧﺎن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و ﭘﯿﻮﻧﺪھﺎی ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ را در ﻣﯿﺎنﺷﺎن
ﻣﺴﺘﺤﮑﻢﺗﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﻮی و ﺿﻌﯿﻒ ،ﺑﺰرﮔﻮار و ﻋﺎﻣﯽ ،ﻏﻨﯽ
 -١ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ »اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ« در ﺗﺎرﯾﺦ  ١٤٢١/١٢/٥ھـ.
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و ﻓﻘﯿﺮ و ﻋﺮﺑﯽ و ﻋﺠﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺗﻘﻮی و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ و
ﻓﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ درک ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ھﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﻮد و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
ً
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﮫﺪهی او ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺆل و ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺳﺖ ،ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ
ۡ َُ ْ
ُ
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪَ ﴿ :وق ِل ٱ�ملوا
َّ ُ َ َ َ ُ
فَ َس َ َ
� ۡم َو َر ُس ُ ُ
و�ۥ﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[١٠٥ :
�ى ٱ� �مل
»و ﺑﮕﻮ ھﺮﮐﺎری ﻣﯽﺧﻮاھﯿﺪ ﺑﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺧﺪا و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ او در ﮐﺮدار ﺷﻤﺎ

ﺧﻮاھﻨﺪ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ«.
ُّ
ٌ َ
ُ ُّ ُ ْ َ ٍ ُ ُ
اع َو�� ْﻢ َم ْﺴﺌُﻮل � ْﻦ
اﯾﻦ ﻗﻮل ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج او ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻠﻛ�ﻢ ر
َر ِ� َّﻴ ِﺘ ِﻪ« .١
»ھﻤﻪی ﺷﻤﺎ رﻋﯿﺖﮔﺮ و ﻣﺴﺆل رﻋﯿﺖ ﺧﻮد ھﺴﺘﯿﺪ«.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺎزل ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺮوردﮔﺎر
آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و در ﻓﻀﺎی آن و در ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد آن اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
َّ
ۡ ۡ
َ ۡ ٞ
ﺷﻌﺎرھﺎﯾﯽ ﻃﻨﯿﻦ اﻧﺪاز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ﴿ :إِ� َما ٱل ُمؤم ُِنون إِخ َوة﴾ ]اﻟﺤﺠﺮات.[١٠ :
»ھﻤﺎﻧﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎ ھﻢ ﺑﺮادرﻧﺪ«.
َ
َّ َ ۡ َ ُ
َ َّ ۡ َ ُ
﴿إِن أ� َرم� ۡم عِند ٱ�ِ ��قٮٰ� ۡ ۚم﴾ ]اﻟﺤﺠﺮات» .[١٣ :ﺑﺰرﮔﻮارﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎ

در ﻧﺰد ﺧﺪا ﺑﺎ ﺗﻘﻮاﺗﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎﺳﺖ«.
ّ
ََ َ َُ ْ َُ
اب«؛ »ھﻤﻪی ﺷﻤﺎ از آدم ھﺴﺘﯿﺪ و آدم از ﺧﺎک
»ﻠﻛ�ﻢ ِﻵدم ،وآدم ِﻣﻦ ﺗﺮ ٍ
ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ«.
َ
َ ُ ُّ ْ
َ ُْ ُ َ َ ُ ُ
� ْﻢ َﺣ َّﻰﺘ ُ� َّ
�
ﺎ
ﻣ
ﻪ
ﻴ
ﺧ
ﻷ
ﺐ
ﺐ ِﻨﻟَﻔ ِﺴ ِﻪ«؛ »ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
»ﻻ ﻳﺆ ِﻣﻦ أﺣﺪ
ِ
ِ ِ ِ ِ
اﯾﻤﺎن دﺳﺖ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ھﺮ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﺑﺮای
ﺑﺮادرش ﻧﯿﺰ ﺑﺨﻮاھﺪ«.
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ )] .(١٨٢٩ﻣﺼﺤﺢ[
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ﺑﺪون ﺷﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای در ﻣﯿﺎن ھﻤﻪی اﻓﺮاد ﺧﻮد در اﻣﻨﯿﺖ و
آراﻣﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎﻟﺖھﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺑﻐﺾ و ﮐﯿﻨﻪ و ﻧﻔﺮت،
ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ ،ﻇﻠﻢ ،ﺑﯽرﺣﻤﯽ و ﺧﻮد ﺑﺰرگ ﺑﯿﻨﯽ در آن ﭘﻨﮫﺎن ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و
ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی رﺣﻤﺖ ،ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﺗﻌﺎون و ﺗﻮاﺿﻊ ﺟﺎی آنھﺎ را ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻓﺮاد
ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪای ّ
ﻣﺰﯾﻦ و آراﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ھﺴﺘﻨﺪ.
روزه ﺳﮫﻢ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در رﻓﻊ ﻣﺸﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ از آنھﺎ رﻧﺞ
َّ ٌ
ﻣﯽﺑﺮد ،رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج راﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدَّ » :
الﺼ ْﻮ ُم ُﺟﻨﺔ« ١؛
»روزه ﺳﭙﺮ اﺳﺖ« .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺎﻓﻆ و ﺣﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺿﺮرھﺎی زﯾﺎدی ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪھﺎی زﯾﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎﻓﯽ و
ﺑﺴﻨﺪه اﺳﺖ.
* درﻣﺎن اﻧﺤﻼل و اﻓﻮل اﺧﻼﻗﯽ

روزه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﺪهای در رﻓﻊ اﻧﺤﻼل و اﻓﻮل اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎ ھﻤﻪ ﺷﮑﻞھﺎ و
ﺻﻮرتھﺎی آن ﻧﻘﺶ دارد ،ﭼﻮن روزهداری ﮐﻪ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ روزه را درک
ﻣﯽﮐﻨﺪ از ھﻤﻪی ﮔﻨﺎھﺎن و ھﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺖ ارزش و اﻋﺘﺒﺎر و درﺟﻪ ﻣﻨﺠﺮ
ﻣﯽﺷﻮد دروی ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﺪﮔﺎن ﺧﻮد
َْ
َ َ َ َُْ َ ْ َ َ ُ َ
ُ ْ
ﺣ ِﺪ� ْﻢ ،ﻓﻼ ﻳَ ْﺮﻓﺚَ ،وﻻ �ﻔ ُﺴ ْﻖ،
ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدِ » :إذا ﺎﻛن ﻳﻮم ﺻﻮمِ أ
َ َ ََُ َ
ِّ
َ َ ُ َ ْ ُ ْ ِّ
ﻓ ِﺈ ِن ﻗﺎﺗﻠﻪ أ َﺣ ُﺪ أو ﺷﺎ� َﻤﻪ ،ﻓﻠﻴَﻘﻞِ :إ� َﺻﺎﺋِ ٌﻢ ،إِ� َﺻﺎﺋِ ٌﻢ« ٢؛ »ھﺮﮔﺎه ﮐﺴﯽ از
ﺷﻤﺎ روزه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺤﺶ دھﺪ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻓﺴﻖ و ﻓﺠﻮر ﺷﻮد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﺎ

 -١ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻨﺒﻮی اﻟﺸﺮﯾﻒ] .ﻣﺆﻟﻒ[
آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺠﺎﻣﻊ ) (٣٨٦٥ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ] .ﻣﺼﺤﺢ[
 -٢ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری و ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ] .ﻣﺼﺤﺢ[
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روزه درﻣﺎﻧﯽ

او درﮔﯿﺮ ﺷﺪ و ﺑﻪ او دﺷﻨﺎم داد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻣﻦ روزه ھﺴﺘﻢ ،ﻣﻦ روزه
ھﺴﺘﻢ«.
ْ
َ
َ
َ
َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ ُّ َ َ َ َ
َ ْ َ َّ
�
ور واﻟﻌﻤﻞ ﺑِ ِﻪ ،ﻓﻠيﺲ ِ ِ
اﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ او ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﻦ لﻢ ﻳﺪع ﻗﻮل الﺰ ِ
َ َ ٌ َْ ََ َ َ َ َُ َ َ ُ
ﺮﺷاﺑَﻪ« .١
ﺣﺎﺟﺔ ﺑِﺄن ﻳﺪع ﻃﻌﺎﻣﻪ
»ھﺮﮐﺲ ﺳﺨﻦ دروغ ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن را ﺗﺮک ﻧﮑﻨﺪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ
ﻧﺪارد ﮐﻪ او ﺧﻮردﻧﯽھﺎ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽھﺎﯾﺶ ار ﺗﺮک ﮐﻨﺪ«.
روزهدار ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل و وﺿﻊ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ از ارﺗﻘﺎی اﺧﻼﻗﯽ و دوری از
ھﻤﻪی زﺷﺘﯽھﺎ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺰ ﺣﺮف راﺳﺖ ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ و ﺟﺰ ﺑﻪ ﺣﻖ و
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺷﮫﺎدت ﻧﻤﯽدھﺪ ،ﺑﻪ ﺣﺮام ﻧﻤﯽﻧﮕﺮد ﺑﻪ ﭼﯿﺰھﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎح ﮔﺮاﯾﺶ
ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و او ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮک ﺧﻮردﻧﯽھﺎ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽھﺎی او ﻓﻘﻂ ﺑﺮای
ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﺰﯾﺰ و واﻻ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦھﺎ ﺟﺰ
ﺿﺮورتھﺎی زﻧﺪﮔﯽ او ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد راﺣﺖﺗﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﻮد و ﺑﯽ
ﻧﯿﺎز ﺷﺪن از آنھﺎ ﺑﺮ او آﺳﺎنﺗﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﮐﻪ روزه ﻣﺪرﺳﻪ
اﺧﻼق ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روزهدار ﻓﻘﻂ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺎه از آن ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻞ
ﻣﯽﺷﻮد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎزات را ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
ﻗﺪرداﻧﯽ از او ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽآﯾﺪ و در ﻣﺪرک ﻓﺎرغاﻟﺘﺤﺼﯿﻠﯽاش ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه
ُ َ
ً
َْ
َ َ َّ
اﺳﺖ» :ﻏ ِﻔ َﺮ ُﻪﻟ َﻣﺎ �ﻘﺪ َم ِﻣ ْﻦ ذﻧ ِﺒ ِﻪ«؛ »ھﺮﮔﻨﺎھﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ او
ﺑﺨﺸﯿﺪه ﺷﺪ«.
* درﻣﺎن ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻮاﻧﺎن

ﺟﻮاﻧﺎن ﭘﺎﯾﻪھﺎ و ﺑﺎزوھﺎی ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺟﻮاﻣﻊ و ﻣﻠﺖھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی
آﻧﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻋﺰم و ارادهی آﻧﺎن اﺳﺖ
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری )] .(١٩٠٣ﻣﺼﺤﺢ[
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ﮐﻪ ﻣﺠﺪ و ﮐﺮاﻣﺘﺸﺎن ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی ﺣﺎل ﺗﺎزه و ﻧﻮ ﭘﺎی
ﺟﻮاﻣﻊ و آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺷﺎن ھﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻠﺖھﺎ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻢ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی ﺟﻮاﻧﺎن در آﯾﻨﺪه ﺳﺎزی و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
از ﮐﯿﺎن و ﺑﻘﺎی ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺗﻮﺟﻪ و اھﺘﻤﺎم دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻮارد اﯾﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت و ﻣﻌﻀﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﯽ و ﺻﻔﺎی
زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮ آﻧﺎن ﻧﺎﮔﻮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻧﺎن از ھﺪف واﻻﯾﺸﺎن و ﻏﺎﯾﺖ
ارزﺷﻤﻨﺪﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﻣﻮری دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺼﺮف و ﻣﻨﺤﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺗﻔﮑﺮ آﻧﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﮔﺮاﯾﺶھﺎیﺷﺎن را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدھﻨﺪ و اﻧﺮژی و
ﺗﻮانﺷﺎن را ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،در رأس ھﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﻀﻞ ﺷﮫﻮت
ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻋﻤﺮ ﭘﺴﺮان و دﺧﺘﺮان ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺪن در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺘﻌﺪد ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی از ﻧﺸﺎﻧﻪھﺎی
ﺑﻠﻮغ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﺷﺪن ﺷﮫﻮت ﺟﻨﺴﯽ و ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن زﯾﺎد ﺑﻪ آن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﻃﺮف
ﮐﺮدن آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻓﻘﻂ دو راه در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻮان ﻗﺮار
دارد.
راه اول ﮐﻪ ﻣﺒﺎح اﺳﺖ:

اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮫﻮت ﺧﻮد را از راه ﺣﻼل و از ﻃﺮﯾﻖ ازدواج ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ و
اﯾﻦ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ و ﺳﺎﻟﻢﺗﺮﯾﻦ راه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ھﺰﯾﻨﻪھﺎ و
ﻣﺸﮑﻼت ازدواج در اﯾﻦ راه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺎﻧﻊ ﺳﺨﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺟﻮاﻧﺎن ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﺠﺎم آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
راه دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺣﺮام اﺳﺖ:

اﯾﻨﮑﻪ او ﺷﮫﻮت ﺧﻮد را از راه ﺣﺮام ارﺿﺎ ﮐﻨﺪ و ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﮫﻠﮑﻪ
ﺑﯿﻨﺪازد و ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻋﺬاب از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﮔﺮدد و اﯾﻦ
ﮐﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎنھﺎی ﭘﺎک و ﻓﻄﺮتھﺎی ﺳﺎﻟﻢ از آن دوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﺳﻼم
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻮد راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﮔﺮوه ﺟﺎﻣﻌﻪ از
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آن رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد ،آورده اﺳﺖ ﮐﻪ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج ﺑﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
َ
ْ ََ َ ْ ُ ُ َ َََْ ْ
َ َ ْ َ َ َّ َ
ﺰﺘ َّوجَ ،،و َﻣ ْﻦ ل ْﻢ
ﺎبَ ،ﻣ ِﻦ اﺳﺘﻄﺎع ِﻣﻨ�ﻢ ،ﻓﻠﻴ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻳﺎ ﻣﻌﺮﺸ الﺸﺒ ِ
� َ ْﺴﺘَﻄ ْﻊَ �َ ،ﻌﻠَﻴْﻪ ﺑ َّ
ﺎلﺼ ْﻮمِ  ،ﻓَﺈﻧَّ ُﻪ َ ُﻪﻟ و َﺟ ٌ
ﺎء« .١
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
»ای ﮔﺮوه ﺟﻮاﻧﺎن ھﺮﮐﺲ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺰﯾﻨﻪھﺎ و ﻣﺨﺎرج را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ازدواج ﮐﻨﺪ و ھﺮﮐﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ روزه ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ روزه ﺑﺮای او
ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺖ«.
ھﺮﮐﺲ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ھﺰﯾﻨﻪھﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ازدواج را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ازدواج ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺮای اوﺳﺖ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻓﺎﻗﺪ اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی
ﺑﺎﺷﺪ و آن ﭼﻨﺎن در آﻣﺪی ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﺤﻤﻞ ھﺰﯾﻨﻪھﺎ و ﻣﺴﻮﻟﯿﺖھﺎی
ازدواج و ﺗﺄﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪی ﺟﺪﯾﺪ و ﺧﺎﻧﻮادهاﯾﯽ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ
روزه ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻞ ﺑﺮای او ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺤﺮاف او را
ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد و ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺳﭙﺮ از ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ او در ﮔﻨﺎه و زﺷﺘﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روزه ﺷﮫﻮت را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﯿﻄﺮهی آن ﺑﺮ ﻓﮑﺮ را ﻣﺤﺪود و
ﺗﺴﻠﻂ آن ﺑﺮ ﺑﺪن را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽدھﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺪن اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺻﺮف
اﻣﻮرات ﻣﺒﺎح و ﻋﻤﻞ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﮑﻨﺪ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪی روزه روح اﻧﺴﺎن
ﺑﺮ ﺷﮫﻮت او ﻏﺎﻟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ،او ﻧﻔﺴﺶ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻣﻌﺮض ھﻮاھﺎی
ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ و ﮔﻤﺮاھﯽھﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدھﺪ.
* درﻣﺎن اﺳﺮاف و ﺗﺒﺬﯾﺮ و ﺧﺴﺎﺳﯿﺖ و ﺑﺨﻞ

روزه اﺳﺮاف و ﺗﺒﺬﯾﺮ را ﻧﺰد روزهداران درﻣﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ھﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ
ﺑﺨﻞ آﻧﺎن را درﻣﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﺎن ﯾﺎد ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد
ﺧﺴﺎﺳﯿﺖ و ِ
 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ )] (١٤٠٠ﻣﺼﺤﺢ[
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را از ھﻼﮐﺖ ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ را ﯾﺎد
ﻣﯽدھﺪ و اﻧﺴﺎن ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﻪ اھﻞ اﺳﺮاف و ﺗﺒﺬﯾﺮ و ﻧﻪ اھﻞ ﺑﺨﻞ و
ﺧﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺳﺨﺘﯽ و ﺗﻠﺨﯽ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ را ﻣﯽﭼﺸﺪ ﺑﻪ
ارزش و ﻓﻀﯿﻠﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﻧﻌﻤﺖھﺎ ﻧﺼﯿﺐ او ﮐﺮد ،ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮد و
ﻗﺪر آن را ﻣﯽداﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ارزش ﻧﻌﻤﺖ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ از آن
ﻣﺤﺮوم ﺷﻮد در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن اھﻞ اﺳﺮاف و ﺗﺒﺬﯾﺮ ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮد ﭼﮕﻮﻧﻪ از
ﻧﻌﻤﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻨﺪ و اﻧﺴﺎن ﺑﺨﯿﻞ و ﺧﺴﯿﺲ ھﻢ ﺑﻪ رﻧﺞ و
ﻣﺸﻘﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺮوﻣﺎن ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ھﺴﺘﻨﺪ ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮد و ﺧﻮد اھﻞ ﺑﺨﺸﺶ
ﻣﯽﺷﻮد و ﻃﺒﻊ او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ را ﯾﺎد ﻣﯽﮔﯿﺮد.
* درﻣﺎن ﻓﻘﺮ و ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ

ﻓﻘﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ
ھﺴﺘﻨﺪ و اﺧﺘﻼف ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ و زﯾﺎد ﺷﺪن ﻓﺎﺻﻠﻪھﺎ ﻣﯿﺎن آنھﺎ
ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺗﮫﺪﯾﺪ وﯾﺮاﻧﯽ آن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮو رﯾﺨﺘﻦ ارﮐﺎن آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ از ﻓﻘﺮ ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﻌﻀﻞ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ اﺳﺖ و روزهداری ﯾﮑﻪ راه ﺣﻞ اﯾﺪه آل ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ
ھﻤﻪی ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺗﮫﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﻣﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد از ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن دوری ﻣﯽﮐﻨﺪ و از
ﻣﻘﺪار زﯾﺎد ﺧﻮردﻧﯽھﺎ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽھﺎ ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻢ ﮐﻔﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ھﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد وﻋﺪهھﺎی ﻏﺬای او ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ را ﻣﺠﺴﻢ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ھﻤﻪی اﻓﺮاد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ ﻣﺎه
روزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﭼﻨﺪ وﻋﺪه ﻏﺬا ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﺷﻮد؟ و ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل
اﯾﻦ ﻣﺎه ذﺧﯿﺮه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﻪ ﻓﻘﺮای ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﺪھﯿﻢ؟ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن
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زﮐﺎت ﻓﻄﺮهی اﺳﺖ ﮐﻪ روزه دار ﺑﺎﺑﺖ ﺧﻮد و ھﻤﻪی اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ از ﺻﻐﯿﺮ و ﮐﺒﯿﺮ ،ﻣﺬﮐﺮ و
ﻣﺆﻧﺚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﻌﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان و ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻋﺰﯾﺰ واﻻ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﮏ ﺻﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
و ھﻤﻪی اﻓﺮاد آن ﺟﺎﻣﻌﻪ روزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت در ﯾﮏ روز ﯾﮑﺼﺪ
ﻣﯿﻠﯿﻮن وﻋﺪه ﻏﺬا ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ و اﮔﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮑﯽ از ارزھﺎی راﯾﺞ ﺟﮫﺎﻧﯽ
در اﯾﻦ روزھﺎ ﮐﻪ دﻻر اﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖ ھﺮ وﻋﺪه ﻋﺬا را ﯾﮏ دﻻر ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﻢ در
اﯾﻦ ﺻﻮرت در ھﺮ روز ﯾﮑﺼﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﻂ در ﻃﻮل
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﮔﺮ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ روزه را درک ﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﻪ ھﺰار ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ را دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮل ﮐﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ
ﻣﺒﻠﻎ را در ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ھﻤﻪی آن ﺑﺮای اﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ دارای ﺧﯿﺮ و ﺑﺮﮐﺖ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ُ
اﮔﺮ ﻣﻘﺪار زﮐﺎت ﻓﻄﺮه را در ھﻤﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﯿﻢ ھﺰاران ﺗﻦ ﻣﻮاد
ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی آن ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن ﻧﺎﺷﯽ
از ﺧﺸﮏ ﺳﺎﻟﯽ ،زﻟﺰﻟﻪھﺎ ،ﻃﻮﻓﺎنھﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنھﺎ را ﺑﺮ ﻃﺮف ﮐﺮد.
* درﻣﺎن اﻋﺘﯿﺎد

اﻋﺘﯿﺎد ﻋﺎدت ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﮐﺎر و ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺪن ﺑﻪ آن ﻋﺎدت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﻘﺪار آن در ﺑﺪن ﮐﻢ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺪن
ً
آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺎ دردھﺎ و ﺿﺮرھﺎی ﮐﻠﯽ ھﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ
ﻓﺮد ﻣﻌﺘﺎد اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی اﻃﺮاف او ﻧﯿﺰ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﺮای
ﺳﻼﻣﺘﯽ او و زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ وی وﯾﺮان ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ و
ھﺰﯾﻨﻪھﺎی ھﻨﮕﻔﺖ درﻣﺎن او را ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺴﯿﺎری از
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ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی را در ﭘﯽ دارد .اﮔﺮ اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺮ ﯾﮏ ﻣﻠﺘﯽ ﻣﺴﻠﻂ
ﺷﻮد در ﯾﮏ دورهی ﮐﻮﺗﺎه آن را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﻤﻪی ﭘﺎﯾﻪھﺎی زﻧﺪﮔﯽ آن را
از ھﻢ ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ ،ﭘﺪﯾﺪهی ﻏﺎﻟﺐ در اﻋﺘﯿﺎد ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﻮاد
ﻣﺨﺪر و ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن و ﺗﺪاوم در ﻣﺼﺮف آنھﺎ در دورهھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﺑﻪ
ﻣﻘﺎدﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺪن ﺑﻪ آن ﻋﺎدت ﮐﺮده اﺳﺖ و دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ از آن ﺑﺮای ﻓﺮد
ﻣﻌﺘﺎد ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺟﮫﺎن ﭼﻪ ھﺰﯾﻨﻪھﺎﯾﯽ ﺑﺮای
درﻣﺎن اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎنھﺎ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در اﺛﺮ
درﻣﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ،ﺳﺎﺧﺘﻦ آﺳﺎﯾﺸﮕﺎهھﺎ و درﻣﺎﻧﮕﺎهھﺎ و ﺧﺮﯾﺪ داروھﺎ و
ھﺰﯾﻨﻪھﺎی ﻧﮕﮫﺪاری و از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن آﺛﺎر روﺣﯽ رواﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺘﻮار اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ھﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﺣﺮام ﮐﺮده اﺳﺖ و از
ﻋﻮاﻗﺐ وﺧﯿﻢ و ﺿﺮرھﺎی ﻓﺮاوان آنھﺎ ﺑﯿﻢ ﻣﯽدھﺪ ،ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ٓ ۡ َ
ُۡ
َۡ َُ َ َ َ
ۡ ۡ
َۡ
�� قل �ِي ِه َما إِث ٞم كبِ�َ ٞو َم َ�ٰفِ ُع
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ�﴿ :
�ٔلونك ع ِن ٱ� ۡمرِ َوٱل َمي ِِ
َ
َّ ۡ
ُُۡ َٓ ۡ
�َُ
ل َِّلن ِ
� مِن �فعِ ِه َماۗ] ﴾٢١٩اﻟﺒﻘﺮة.[٢١٩ :
اس ��مهما أ
»درﺑﺎرهی ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر از ﺗﻮ ﻣﯽﭘﺮﺳﻨﺪ ﺑﮕﻮ در آن دو ﮔﻨﺎھﯽ ﺑﺰرگ و ﺳﻮدھﺎﯾﯽ

ﺑﺮای ﻣﺮدم اﺳﺖ وﻟﯽ ﮔﻨﺎھﺎﻧﺸﺎن از ﺳﻮدﺷﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ«.
ۡ
َ ٰٓ َ ُّ َ َّ َ َ َ ْ َّ
ام ُن ٓوا إِ� َما ٱ�َ ۡم ُر
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ���﴿ :ها ٱ�ِين ء
َّ
ٱلش ۡي َ�ٰن فَ ۡ
َو ۡٱ�َ َ
اب َو ۡٱ�َ ۡز َ� ٰ ُم ر ۡج ٞ
نص ُ
ٱج َتن ِ ُبوهُ
س ّم ِۡن َ� َ
ل
م
ِ
ِ
ِ
ُۡ ُ َ
�فل ِحون] ﴾٩٠اﻟﻤﺎﺋﺪة.[٩٠ :

َوٱل ۡ َم ۡي ِ ُ
�
َ َّ ُ
ل َعل� ۡم

»ای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردهاﯾﺪ ﺷﺮاب و ﻗﻤﺎر و ﺑﺘﮫﺎ و ﺗﯿﺮھﺎی ﻗﺮﻋﻪ ﭘﻠﯿﺪﻧﺪ و از

ﻋﻤﻞ ﺷﯿﻄﺎﻧﻨﺪ ﭘﺲ از آنھﺎ دوری ﮔﺰﯾﻨﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ رﺳﺘﮕﺎر ﺷﻮﯾﺪ«.
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ھﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﻣﺎ را از ﺿﺮرھﺎی اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﺮ ﺣﺬر ﻣﯽدارد و آنھﺎ
ُ
ْ
را ﺑﻪ زﺷﺖﺗﺮﯾﻦ ﺻﻔﺎت وﺻﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﺨﻟ َ ْﻤ ُﺮ أ ُّم
َْ َ
ﺚ« ١؛ »ﺧﻤﺮ ﻣﺎدر ھﻤﻪی ﭘﻠﯿﺪیھﺎﺳﺖ«.
اﺨﻟﺒﺎﺋِ ِ

ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ رواﯾﺖ آن ﺣﻀﺮت ج آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮاب ﺧﻮار ،ﻓﺮوﺷﻨﺪه و
ﺳﺎﻗﯽ ﺷﺮاب را ﻟﻌﻦ ﻧﻤﻮد و ﭘﯿﺮواﻧﺶ را از ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪهی ﻣﮫﻢ ﺷﺮﻋﯽ آ ﮔﺎه
َ َ َ َ َ َ
ﺮﺿ َ
ﻻ ِ َ
ار«؛ »ﻧﻪ ﺿﺮر ﮐﺮدن و ﻧﻪ ﺿﺮر
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻻ ﺮﺿر و

رﺳﺎﻧﺪن«.
ﻣﺸﺮوﺑﺎت ،ﻣﺴﺖ ﮐﻨﻨﺪهھﺎ و ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن ھﻤﮕﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪهی ﻣﮫﻢ
ﻣﻨﺎﻓﺎت دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ آنھﺎ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺧﻮردن آنھﺎ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف آﻧﺎن ھﺴﺘﻨﺪ ﺿﺮر
و زﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
روزه در ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭘﺪﯾﺪهی اﻋﺘﯿﺎد و ﮐﺎھﺶ آﺛﺎر ﻣﻨﻔﯽ آن ﻧﻘﺶ
اﺳﺎﺳﯽ دارد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﺘﺎد ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﻧﺪک آنھﺎ ﻋﺎدت
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪن ﺑﻪ ﮐﺎر ﺣﺮام و ﺑﺎﻃﻞ
ﮐﺮدن اﺟﺮ و ﺛﻮاب ﺧﻮد ﺑﺮ ﺧﻮردن و ﻣﺼﺮف آنھﺎ ﺻﺒﺮ ﭘﯿﺸﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻮدن ﺑﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و آرام ﺑﺨﺶ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻐﺰ ﻣﯽﮐﺎھﺪ و ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی در اﯾﺎم روزهداری از آﺛﺎر
ﺳﻮء اﻋﺘﯿﺎد ﺑﺮ ﺑﺪن ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺪن ﺑﮫﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ درﻣﺎن ﺳﺎﯾﺮ
ﺿﺮرھﺎ و ﺟﺒﺮان ﺧﻄﺮھﺎی آن اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
دﮐﺘﺮ راﻣﺰ ﻃﻪ در ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ از او ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد
ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ درد ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺻﺒﺮ ﺑﺮ آن در ﻃﻮل زﻣﺎن روزهداری ﺳﻄﺢ ﻣﺎده
ﺳﯿﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ ﻣﻮﺳﻮم ھﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ،ﻣﻮاد ﻣﺘﺮﺷﺤﻪی ﻣﻐﺰ دو دﺳﺘﻪ
 -١ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ،آﻟﺒﺎﻧﯽ در اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ) (١٨٥٤ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺣﺴﻦ اﺳﺖ] .ﻣﺼﺤﺢ[
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ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻪی آﻧﺪروﻓﯿﻦ و دﺳﺘﻪی اﻧﮑﻔﺎﻟﯿﻦ ﻣﺸﮫﻮر ھﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ
ﻣﻮاد ﺧﺎﺻﯿﺘﯽ دهھﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﻮاد و داروھﺎی ﻣﺨﺪر و آرام ﺑﺨﺶ
ﺻﻨﻌﺘﯽ در آرام ﮐﺮدن و ﺗﺴﮑﯿﻦ دردھﺎ دارﻧﺪ ،وی ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ
ﺗﺮﺷﺢ اﯾﻦ ﻣﻮاد آرام ﺑﺨﺶ و ﻣﺴﮑﻦ دردھﺎ اﺳﺘﻤﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺧﻮردن ﻣﻮاد و
داروھﺎی ﻣﺨﺪر ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﺪ ،روزه ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را از
ﺿﺮر و زﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺑﺮھﺎﻧﺪ و ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻠﯽ او را ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮔﺮاﯾﺸﺎت ،اﻓﮑﺎر و رﻓﺘﺎرش ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺪن در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮاﮐﺰ
ﻋﺼﺒﯽ ،ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﯿﺎزھﺎ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .١

درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ روزه
ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی ﺟﮫﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
روزه ﻓﻮاﯾﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر و ﻧﺘﺎﯾﺞ درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺎﻟﺒﯽ در درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از
ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺑﮫﺒﻮد ﺳﺮﯾﻊ آنھﺎ دارد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ اﻋﺠﺎز اﻟﮫﯽ اﯾﻦ
ﻓﺮﯾﻀﻪی ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد ،ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ُ ُ ََۡ َ
َ َ ُ ُ ْ َ ۡ ُ َّ ٞ
﴿ َوأن تصوموا خ� ل� ۡم إِن كنت ۡم �عل ُمون] ﴾١٨٤اﻟﺒﻘﺮة.[١٨٤ :
»و اﮔﺮ ﺑﺪاﻧﯿﺪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ«.
ُ ُ َ
ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ رﺳﻮل ﺑﺰرﮔﻮار او ج ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺻ
ﻮمﻮا ﺗ ِﺼ ُّﺤﻮا« ٢؛ »روزه
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ«.

 -١ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﮫﺎن ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٤٢٦/٣/٧ھـ.
 -٢اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻷوﺳﻂ ،ﻃﺒﺮاﻧﯽ ،(١٧٤/٨) ،ﻋﺮاﻗﯽ ،ﻣﻨﺎوی ،ﺻﺎﻏﺎﻧﯽ ،ﻓﺘﻨﯽ ،ﺷﻮﮐﺎﻧﻲ و آﻟﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ .اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ )] .(٢٥٣ﻣﺼﺤﺢ[
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ﻓﻮاﯾﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و درﻣﺎﻧﯽ روزه ﻓﺮاوان و ﻣﺘﻨﻮع ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنھﺎ را
در اﯾﻨﺠﺎ ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
* درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﮔﻮارﺷﯽ )زﺧﻢ ﻣﻌﺪه ﻗﻮﻟﻮن(

ﮔﺮوھﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ روزه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻠﯽ
در درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎریھﺎ و ﮐﺎھﺶ دردھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آنھﺎ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ :ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﻗﻮﻟﻮن ﻋﺼﺒﯽ و اﻟﺘﮫﺎب ﮐﯿﺴﻪی ﺻﻔﺮا .ﭼﻮن ﮐﻪ
روزهی ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻪ ھﻤﻪی دﺳﺘﮕﺎهھﺎی ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮاواﻧﯽ ﮐﻪ در ﻃﯽ ﯾﮏ ﺳﺎل داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﺳﺘﺮاﺣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آراﻣﺶ رواﻧﯽ ﮐﻪ روزه دار از آن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﻮﻟﻮن ﺑﻪ ﺛﺒﺎت و آرام ﺑﺮﺳﺪ و از ﻋﻮارض دردھﺎی ﻗﻮﻟﻮن از ﺟﻤﻠﻪ
ﺷﮑﻢ درد ،ﮔﺎزھﺎ ،ﻧﻔﺦھﺎ ،ﺑﯽﺛﺒﺎﺗﯽ در رودهھﺎ ،اﺳﮫﺎل و ﯾﺒﻮﺳﺖ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد .١
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوھﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺣﺎﮐﯽ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ روزه در درﻣﺎن زﺧﻢ ﻣﻌﺪه
ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن در ﺟﮫﺖ ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﺪن اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪه ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ اﯾﺠﺎد
زﺧﻢ در ﻣﻌﺪه اﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﺮﺷﺢ اﺳﯿﺪھﺎی ﮔﻮارﺷﯽ داﺧﻞ ﻣﻌﺪه را
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .٢
* درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ )ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ،ﺗﻨﮕﯽ ﻧﺎی(

ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ روزه در درﻣﺎن اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی
ﺣﺴﺎﺳﯿﺘﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﺎی ،ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ،ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮردﮔﯽ ،زﮐﺎم و ﺳﺎﯾﺮ
ﺑﯿﻤﺎریھﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ.
 -١ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ »اﻟﻨﺒﺮاس« ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٤٢٦/٧/٢٠ھـ.
 -٢ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ھﯿﺄت اﻋﺠﺎز ﻋﻠﻤﯽ در ﻗﺮآن و ّ
ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٤٢١/١٢/١٨ھـ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ روزه درﻣﺎﻧﯽ

٥٣

ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻋﻤﻠﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﺗﺎ ﺳﻪ ھﻔﺘﻪ
ھﺸﺘﺎد درﺻﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﯿﻤﺎری را ﺑﮫﺒﻮد ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ھﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و زﯾﺎدی از ﺑﯿﻤﺎریھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،وﻗﺘﯽ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ روزه درﻣﺎن ﺷﺪهاﻧﺪ ﺣﺎل وﺿﻊ ﺳﻼﻣﺘﯽ آﻧﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﮫﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و از
ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری آﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺘﯽ در درﻣﺎن اﻟﺘﮫﺎﺑﺎت ﻣﺰﻣﻦ ﻧﺎﯾﮋهھﺎ،
ً
ورم رﯾﻪھﺎ و ﺳﺮﻓﻪ دارد  ١و اﺧﯿﺮا ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻠﮏ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎبھﺎ ﺑﺮ
روی دﺳﺘﻪای از روزه داران ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ در ﻃﯽ
زﻣﺎن روزهداری ﻓﻀﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ رﯾﻪھﺎ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در
رﻓﻊ ﻋﻮارض ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ دارد و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺑﻪ ﺧﺎﻟﯽ ﺑﻮدن ﻣﻌﺪه
از ﻏﺬا ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﭘﺮدهی دﯾﺎﻓﺮاﮔﻢ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
آزادی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺮک داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻞ رﯾﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻓﻀﺎی آن
وﺳﯿﻊﺗﺮ ﮔﺮدد .٢
* درﻣﺎن اﻟﺘﻬﺎبﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ روزه ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎریھﺎ
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدھﺪ و ﻏﺪد دﻓﺎﻋﯽ را ﻓﻌﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ و آنھﺎ را ﻋﻠﯿﻪ اﺟﺴﺎم ﺧﺎرﺟﯽ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯿﺰان آنھﺎ در ﺑﺪن ﺑﻪ دهھﺎ ﺑﺮاﺑﺮ و ﺻﺪھﺎ ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،در درﻣﺎن اﻟﺘﮫﺎبھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﻮع ﻣﺰﻣﻦ آنھﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ورم ﻟﻮزهھﺎ ،ﺳﯿﻨﻮسھﺎ ،اﻟﺘﮫﺎب رگھﺎ ،اﻟﺘﮫﺎبھﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ،اﻟﺘﮫﺎب ﻣﻔﺎﺻﻞ،
اﻟﺘﮫﺎب ﮐﺴﯿﻪ ﺻﻔﺮا ﮐﺎرﺑﺮد دارد .٣
 -١ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ »اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ« درﻣﺎن ﺑﺎ روزه.
 -٢ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ »اﻟﺠﺰﯾﺮه« ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٤٢١/١٢/٤ھـ.
 -٣ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺒﻠﯽ.

٥٤

روزه درﻣﺎﻧﯽ

ﭘﺰﺷﮑﺎن در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺮ ﮐﺎرﺳﺎز ﺑﻮدن روزه در درﻣﺎن
اﻟﺘﮫﺎب ﻣﺼﻔﻞھﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ روﻣﺎﺗﺴﯿﻢ ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ ،ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﻌﺪ از
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روی ﺳﯿﺰده ﻣﻮرد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ،
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ:
• ﮐﺎھﺶ وزن ﻣﺮﯾﺾ از ﯾﮏ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ) (١-٥ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم.
• ﺑﮫﺒﻮد اﻟﺘﮫﺎب ﻣﻔﺎﺻﻞ و ﮐﺎھﺶ ﺳﺮﻋﺖ رﺳﻮب ﺳﺎزی در آنھﺎ.
• اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن در از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺑﺎﮐﺘﺮیھﺎی
ﻣﻀﺮ .١
* درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی رگﻫﺎی ﺧﻮﻧﯽ

ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎریھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رگھﺎی ﺧﻮﻧﯽ آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ،
رگھﺎﯾﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ دارﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎریھﺎ رﯾﻨﻮد اﺳﺖ ،ﻣﻮردی ﮐﻪ در آن ﻋﻀﻼت ﺟﺪارهی ﻣﻮﯾﺮگھﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﻨﻘﺒﺾ ﻣﯽﺷﻮد و دردھﺎی ﺷﺪﯾﺪی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﻓﺸﺎر روﺣﯽ رواﻧﯽ و اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت اﺳﺖ.
روزه ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﺧﻄﺮھﺎی
اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺮھﺎﻧﺪ و از ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از آن دور ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن آﺳﺎﯾﺶ و آراﻣﺶ
روﺣﯽ رواﻧﯽ روزهدار و دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻦ او از اﺳﺘﻌﻤﺎل دﺧﺎﻧﯿﺎت در ﻃﻮل
ﻣﺪت روزهداری ﺑﻪ ﺑﮫﺒﻮد اوﺿﺎع ﻣﺮﯾﺾ و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻋﻮارض
ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد .٢

 -١ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ »ھﯿﺄت اﻋﺠﺎز ﻋﻠﻤﯽ در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ« ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٤٢١/١٢/١٨ھـ.
 -٢ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺒﻠﯽ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ روزه درﻣﺎﻧﯽ

٥٥

* درﻣﺎن ﻏﺪد درون رﯾﺰ

داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ روزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﺪهھﺎ را در
ﺑﺪن ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻏﺪهھﺎی ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ ﻏﺪد درون رﯾﺰ از ﻏﺪهی
ﻣﺨﺎﻃﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﯾﻪی ﻣﻐﺰ ﺗﺎ ﻏﺪهی ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻏﺪد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی
ﺣﯿﺎﺗﯽ داﺧﻞ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ روزه ﮐﺎراﯾﯽ اﯾﻦ ﻏﺪهھﺎ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدھﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺷﺎن را ﺗﻨﻈﯿﻢ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .١
* درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ

دﮐﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﯽ اﺑﻮزﯾﺪ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ در داﻧﺸﮕﺎه اﻻزھﺮ
ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺘﻨﺎع از ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن در ﻃﯽ دورهی روزهداری
ﻣﯿﺰان آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن و در ﺧﻮن را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽدھﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ
ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان آب ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﯿﻤﺎریھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ وﺳﯿﻌﯽ از ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن
را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽدھﺪ.
روزه ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﺎﻧﻮن و ﺗﻮدهی ﻣﯿﮑﺮوبھﺎﯾﯽ
ﮐﻪ از ﺧﻮردﻧﯽھﺎ و آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽھﺎ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮد را رھﺎ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ
ﮐﻤﯿﺎﺑﯽ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻤﺎری در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎریھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
ﺑﻪ آنھﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮد ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺘﻨﺎع از ﻣﺼﺮف ﻏﺬاھﺎی ﭼﺮب در ﻃﯽ
دوران روزهداری ﻣﯿﺰان اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻋﻮارض ﭘﻮﺳﺖ ﭼﺮب ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﻟﺘﮫﺎب ﭘﻮﺳﺖ،
ﺟﻮشھﺎی ﺟﻮاﻧﯽ ،دﻣﻞھﺎ ،ﺟﻮشھﺎ ،ﺷﻮرهی ﺳﺮ و اﮔﺰاﻣﺎ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽدھﺪ،

 -١ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺒﻠﯽ.

٥٦
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ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از آﺳﺎﯾﺸﮕﺎهھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ روزه را ﺑﺮای درﻣﺎن
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ دارﻧﺪ .١
* درﻣﺎن ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ

در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ھﯿﺄت اﻋﺠﺎز ﻋﻤﻠﯽ ﻗﺮآن و ّ
ﺳﻨﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
روزهداری ﺑﻪ ﻣﺪت ده روز ﭘﯽ در ﭘﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﺗﺮﺷﺢ
ھﺮﻣﻮنھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن رﻏﺒﺖ ﺟﻨﺴﯽ روزه دار ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ و ﻗﻮای ﺟﻨﺴﯽ او ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﮔﺮدد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺿﻌﻒ ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﻮﻗﺘﯽ اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﺪ روز
ﺗﻐﺬﯾﻪ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و ﺗﺮﺷﺢ ھﺮﻣﻮنھﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از روزهداری ﻣﯽرﺳﺪ و اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺑﺎروری
اﺛﺮ ﮔﺬار ﻧﯿﺴﺖ و آن را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .٢
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و
ﮐﺎرآﯾﯽ آنھﺎ را ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدھﺪ ،ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روزه
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮمھﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻗﻮای ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺮدھﺎ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ده
ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از دوران روزهداری ﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ درﻣﺎن
ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺎﻟﺖھﺎی ﻋﻘﯿﻢ ﺑﻮدن و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ھﻤﺎﻧﻄﻮری
ﮐﻪ اھﻤﯿﺖ روزه در اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺮﺷﺢ ھﻮرﻣﻮنھﺎی زﻧﺎﻧﻪ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺨﻤﮏ ﮔﺬاری
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺣﺎﻟﺖھﺎی ﻧﺎزاﯾﯽ در زﻧﺎن
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ  .٣از اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺣﮑﻤﺖ و اﻋﺠﺎز ﻧﺒﻮی در ﺗﻮﺻﯿﻒ روزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ راه ﮐﺎر ﺑﺮای ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ازدواج ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﮐﺸﯽ
 -١ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ »اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻄﺒﯿﺒﺔ« ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٤٢١/١٢/١٨ھـ.
 -٢ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٤٢١/١٢/١٨ھـ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ھﯿﺎت اﻋﺠﺎز ﻋﻠﻤﯽ ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ.
 -٣ﭘﺎﯾﮕﺎه »اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ« درﻣﺎن ﺑﺎ روزه.
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»ای ﮔﺮوه ﺟﻮاﻧﺎن ھﺮﮐﺲ از ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ھﺰﯾﻨﻪھﺎ و ﻣﺨﺎرج را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ازدواج ﮐﻨﺪ و ھﺮﮐﺲ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ روزه ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ روزه ﺑﺮای او
ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﺳﺖ«.
* درﻣﺎن ﻣﯿﮕﺮن )ﺳﺮدرد ﻣﯿﺎﻧﯽ(

روزه ﻃﺒﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻪ دﯾﺎﺑﺖ )ﻣﺮض ﻗﻨﺪ( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﺧﻮردن ﻣﻮاد
ﻗﻨﺪی و ﻧﺸﺎﺳﺘﻪای ﮐﻪ ﺣﺎوی ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﮐﺎﻟﺮی ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻨﻊ ﻣﯽﺷﻮد
روزه ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺑﯿﻤﺎریھﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود و ﺗﺠﺮﺑﻪی
ﻋﻤﻠﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ روزه در درﻣﺎن ﺳﺮدرد ﻣﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﮕﺮن ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد
ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﮔﺮوھﯽ از اﻓﺮاد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﺳﯽ ﺳﺎل
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﯿﮕﺮن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از دو ﺗﺎ ﺳﻪ ھﻔﺘﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ
ھﺸﺘﺎد درﺻﺪ آﻧﺎن درﻣﺎن ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﮑﺮار اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﮫﺎر ﻣﺎه
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﻮارض اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .روزه در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ھﻤﭽﻮن ﻣﺴﻮاﮐﯽ
ﻋﺼﺐھﺎ و ﺳﻠﻮلھﺎی ﻣﻐﺰ را ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺸﺎط و ﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ
آنھﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .٢

 -١ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ )] (١٤٠٠ﻣﺼﺤﺢ[
 -٢ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ »اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ« ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٤٢٦/٢/١١ھـ.

٥٨

روزه درﻣﺎﻧﯽ

* درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮدش ﺧﻮن )ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﯾﯿﻦ ،دﯾﺎﺑﺖ ،ﻓﺸﺎر
ﺧﻮن ،ﮐﻠﺴﺘﺮول(

ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ روزه در درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎریھﺎی
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﯾﯿﻦ ،دﯾﺎﺑﺖ ،ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و
ﮐﻠﺴﺘﺮول ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ ﺧﻄﺮھﺎی ﻧﺎﺷﯽ از آنھﺎ ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﻟﻒ :درﻣﺎن دﯾﺎﺑﺖ

ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ روزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻏﺪهھﺎی
درون رﯾﺰ از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺪهی ﭘﺎﻧﮑﺮاس را ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ در ﺧﻮن
اﺳﺖ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﯿﻤﺎری دﯾﺎﺑﺖ ھﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﮐﺎھﺶ ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ روزه از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﺮﯾﮏ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮدن ﻏﺪهی ﭘﺎﻧﮑﺮاس در ﺗﺮﺷﺢ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪن ﻓﺮد ﺑﻪ
دﯾﺎﺑﺖ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽدھﺪ و ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ .١
در ﯾﮑﯽ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ دﯾﺎﺑﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ،
ﻗﺮار ﺷﺪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ده ﺳﺎﻋﺖ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻋﺖ در ﻃﻮل ﺳﻪ
ھﻔﺘﻪی ﻣﺘﻮاﻟﯽ روزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻌﺪ از ھﺮ دوره روزهداری وﻋﺪهھﺎﯾﯽ
ﺳﺒﮏ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻟﺮی آن اﻧﺪک ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻨﺎول ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﯿﺮه
ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﻮد ﺑﻄﻮری ﮐﻪ روزه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮﺗﺮی از دارو و درﻣﺎنھﺎی
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ داﺷﺖ .٢

 -١ﭘﺎﯾﮕﺎه »اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ« ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٤٢٦/٢/١١ھـ.
 -٢ﭘﺎﯾﮕﺎه »اﻟﺨﯿﻤﺔ« ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٤٢١/١٢/١٨ھـ.
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٥٩

ب :درﻣﺎن ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن

روزه در درﻣﺎن ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده
اﺳﺖ ،اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻌﺪ از روز ﺳﻮم روزهداری ﺷﺎن ﺧﻮن ﺑﺎﻻی
آﻧﺎن ﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر ﺧﻮن آﻧﺎن ﺑﻌﺪ از ﺣﺪود دو ھﻔﺘﻪ از
ﺷﺮوع روزهداری ﺑﻪ اﻧﺪازهی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﻣﯽرﺳﺪ .١
ج :درﻣﺎن ﮐﻠﺴﺘﺮول

ھﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ روزه ﺑﺮای ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯿﺰان ﮐﻠﺴﺘﺮول در
ﺧﻮن و ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی آن و ﮐﺎھﺶ ﺗﺮﺷﺢ آن در ﺷﺮﯾﺎنھﺎ ﮐﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻟﺨﺘﻪ ﺷﺪن ﺧﻮن ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ .٢
* درﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﯽ

روزه ﺑﻄﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﭼﺎﻗﯽ و اﺿﺎﻓﻪ وزن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺧﻮد را از وزن اﺿﺎﻓﻪ رھﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﻣﻘﺪار
ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ﻃﯽ دورهی روزهداری ﻣﯽﺧﻮرد ،ﮐﺎھﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽھﺎی رﺳﻮب ﺷﺪه در ﺑﺪن ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﺒﺪ ﻧﯿﺰ در
ﻃﯽ زﻣﺎن روزهداری اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی و ﭼﺮﺑﯽ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در
ﺑﺪن و ﺗﺒﺪﯾﻞ آنھﺎ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺪن ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی از آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎﻓﺖھﺎی
ﺑﺪن ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮔﺮدد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻠﯽ در ﮐﺎھﺶ وزن ﻧﻘﺶ دارد.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻨﻈﻢ ﺷﺪن وﻋﺪهھﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﺎھﺶ و ﮐﻨﺘﺮل اﺷﺘﮫﺎ و ﺣﺮص و
وﻟﻊ ﺑﻪ ﻏﺬا در ﺷﺨﺺ روزهدار ،ھﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮد ﭼﺎق ﮐﻤﮏ

 -١ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ »اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ« ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٤٢٦/٢/١١ھـ.
 -٢ﻣﺒﻨﻊ ﻗﺒﻠﯽ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ »اﻟﺨﯿﻤﺔ« ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٤٢١/١٢/١٨ھـ.

٦٠

روزه درﻣﺎﻧﯽ

ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ وزن اﺿﺎﻓﻪی ﺧﻮد را ﮐﻢ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﺗﻌﺎدل در ﺧﻮردن و
آﺷﺎﻣﯿﺪن و ﻋﺪم اﺳﺮاف و ﺗﺒﺬﯾﺮ در آنھﺎ ﺑﺎ روزهداری ھﻤﺮاه ﮔﺮدد .ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
ﮐﻪ روزه ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻃﺒﯿﺐ ﮐﺎھﺶ وزن و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ھﻤﻪی آﻧﺎن اﺳﺖ .١
ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ روزه ﯾﮏ راه ﮐﺎر ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای آب ﮐﺮدن ﭼﺮﺑﯽھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ وزن و ﭼﺎﻗﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ اﮔﺮ ﺷﺨﺺ روزهدار ﺑﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ورزﺷﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﯿﺎده روی ،ﻣﺎﺳﺎژ و ﺣﻤﺎم ﺑﺨﺎر داغ
)ﺳﻮﻧﺎ( ﺑﭙﺮدازد .ﺑﻼم ،ﯾﮑﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻏﺮب ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ روزه اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﺎ آ ﮔﺎھﯽ و ﺟﺪﯾﺖ
ﮐﺎﻣﻞ اﻧﺠﺎم دھﺪ و ﺑﻪ ﺿﺮر و زﯾﺎنھﺎی ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و روﺣﯽ رواﻧﯽ ﺧﻮد ﭘﯽ ﺑﺒﺮد
ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﻪ اراده و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ روزهدار را در ﺗﺤﻤﻞ ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن روزه دار روز ﭼﮫﺎرم روزهداری ﺑﻪ ﺑﻌﺪ
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ روزه را در رأس ﮔﺰﯾﻨﻪھﺎﯾﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﭼﺎق ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ وزن اﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد.
* درﻣﺎن ﻧﻘﺮس )ورم ﻣﻔﺎﺻﻞ(

اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﻮﻋﯽ از اﻟﺘﮫﺎب و ورم ﻣﻔﺼﻞھﺎ و ﺑﻪ وﯾﮋه اﻃﺮاف ﭘﺎ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺧﻮرد و ﺧﻮراک و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﻮاد
ﮔﻮﺷﺘﯽ در دوران روزهداری ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﻘﺮس ﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری
ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻣﺸﮫﻮر اﺳﺖ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽدھﺪ ،ﺑﯿﻤﺎرﯾﯽ ﮐﻪ از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﻞ اﺑﺘﻼ
ﺑﻪ آن زﯾﺎدهروی در ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف
ﻣﻮاد ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد در دورهی روزهداری ﮐﺎھﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻏﺬاﯾﯽ اﻧﺴﺎن روزهدار در دورهی روزهداری ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﮔﻮﺷﺘﯽ
ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ او در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﻣﻮاد ﻏﺪاﯾﯽ ﻣﺘﻨﻮع ﭼﻮن
-١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ »اﻟﺨﯿﻤﺔ« ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٤٢١/١٢/١٨ھـ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ روزه درﻣﺎﻧﯽ

٦١

ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ،ﻣﯿﻮهھﺎ ،ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی و ﻧﺸﺎﺳﺘﻪای و دﯾﮕﺮ ﻣﻮاد را ﻗﺮار ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ
ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽدھﺪ .١
* درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن

در ﯾﮏ ﭘﮋوھﺶ ﺟﺪﯾﺪ در ﻧﻮع ﺧﻮد ﮔﺮوھﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ
ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ روزه ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ ﮐﺎﻟﺮی در ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﺎھﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻠﻮلھﺎی ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﺷﻮد و از ﺧﻄﺮ
ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﺳﺮﻃﺎن ﭼﻮن ﺳﺮﻃﺎن ﭘﻮﺳﺖ ،ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن ،ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮوﺳﺘﺎت
و ﺳﺮﻃﺎن ﻗﻮﻟﻮن و اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎنھﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮐﺎھﺪ .٢
* درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﭼﺸﻢ

از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮫﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم از آن ﻏﺎﻓﻞ ھﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ روزه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ در درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﭼﺸﻢ و ﮐﺎﺳﺘﻦ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﺑﺴﯿﺎری از آن ﺑﯿﻤﺎریھﺎ دارد .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﭼﺸﻢ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻋﻤﻠﯽ
ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎ روزه ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آنھﺎ ﺑﮫﺒﻮد ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﮔﻠﻮﮐﻮﻣﺎ
)آب ﺳﯿﺎه( ﮐﻪ ﺑﺮ دو ﻧﻮع اﺳﺖ:
اﻟﻒ :ﮔﻠﻮﮐﻮﻣﺎی ﻣﺰﻣﻦ ﺳﺎده

اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری در دھﻪی ﺷﺼﺖ از ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن ﮔﺮﯾﺒﺎﻧﮕﯿﺮ او ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻄﻮر
ﻣﺴﺎوی زﻧﺎن و ﻣﺮدھﺎ ﺑﻪ آن ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ
از آنھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻓﺸﺎر ﭼﺸﻢ ،اﻧﻘﺒﺎض داﯾﺮهی دﯾﺪ و ﮔﺮد ﺷﺪن
ﻧﻮک ﻋﺼﺐ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎرﯾﮏ ﺷﺪن و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻋﺼﺐ
ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪی آنھﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ.
 -١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ »اﻟﺨﯿﻤﺔ« ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٤٢١/١٢/١٨ھـ.
 -٢ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ »ﻣﻨﺘﺪﯾﺎت اﻟﻨﺒﺮاس« ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٤٢٦/٧/١٩ھـ.

٦٢

روزه درﻣﺎﻧﯽ

از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺴﻠﻢ و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه در ﻧﺰد ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
روزه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﮫﺒﻮد وﺿﻊ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﻓﺮد ﺑﺮ روزه ﻣﺪاوﻣﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻄﻮر ﺻﺤﯿﺢ آن را ادا ﮐﻨﺪ
ﺧﻮاه اﮔﺮ روزه واﺟﺐ ﯾﺎ روزه اﺧﺘﯿﺎری ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮن در ﺑﺪن در ﺣﯿﻦ روزهداری اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻣﯿﺰان آب ﺑﺪن ﮐﺎھﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و در ﭘﯽ آن ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯿﺰان
ﻏﺪد اﺷﮑﯽ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺮﺷﺢ ﻣﺎﯾﻌﯽ ﮐﻪ از ﭼﺸﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ ھﺮ
ﺷﯽء ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺎوی آﻧﺰﯾﻢھﺎﯾﯽ ﺑﺨﺼﻮص و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻣﻮاد
ﺷﻮر اﺳﺖ ﮐﺎھﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .١
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﭼﺸﻢ داﺧﻠﯽ در ﺣﺪ ﻣﯿﺰان ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ -٢٢
 ١٢ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺟﯿﻮه اﺳﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮازن و ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﻣﯿﺎن ﻣﯿﺰان ﺗﺮﺷﺢ
ﻣﺎﯾﻊ اﺷﮑﯽ ﮐﻪ از ﻣﯿﺎن ﻣﮋهھﺎ و ﺑﻌﺪ از ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻏﺪد اﺷﮑﯽ ﺗﺮاوش ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف آن در ﺣﺮﮐﺎت ﺧﺎص آن ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد .روزه از ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ
راھﮑﺎرھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮازن ﺑﻪ آن
دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .٢
ب :ﮔﻠﻮﮐﻮﻣﺎی ﺣﺎد اﺣﺘﻘﺎﻧﯽ

اﯾﻦ ﻧﻮ ع ﺑﯿﻤﺎری در دھﻪی ﭘﻨﺠﺎه از ﻋﻤﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﺪ و زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ
از ﻣﺮدان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ٣ﺑﻪ١
ﻣﯽرﺳﺪ و ﭼﻮن زﻧﺎن ﻋﺎﻃﻔﯽﺗﺮ از ﻣﺮدھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽ و دارای ﻃﺒﻌﯽ ﺗﻨﺪ و ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺰاج ھﺴﺘﻨﺪ،
 -١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :ﮐﺘﺎب »أﺳﺎر اﻟﻌﯿﻮن« اﺛﺮ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺻﻼح اﻟﺪﯾﻦ.
 -٢ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ :ﻣﺒﻨﻊ ﻗﺒﻠﯽ و ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﻼﻣﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
 ١٤٢١/١٢/١٨ھـ.
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ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دروﺑﯿﻨﯽ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺣﺎﻟﺖ رواﻧﯽ و ﻋﺼﺒﯽ ﻧﻘﺶ زﯾﺎدی در اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از
ﺑﯿﻤﺎریھﺎ ﯾﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آنھﺎ دارد ،ﺛﺒﺎت رواﻧﯽ و آراﻣﺶ روﺣﯽ ﮐﻪ
روزه ﺑﺮای ﻓﺮد روزه دار ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد او ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﻌﺮض
اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎریھﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﻮارض آنھﺎ را ﻣﺤﺪود
ﻣﯽﮐﻨﺪ .١
* درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و ﺿﻌﻒﻫﺎی ﺷﺒﮑﯿﻪ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از آن

ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎریھﺎی دﯾﮕﺮ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺒﮑﯿﻪ و اﺑﺘﻼء آن ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎریھﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ دارﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺿﻌﻒ
ﺑﯿﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮ ﻣﯿﺰان دﯾﺪ ﻓﺮد ﻣﺒﺘﻼ اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎریھﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺣﺎﻟﺖھﺎی ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ،ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﯾﯿﻦ و ﻣﺮض
ﻗﻨﺪ.
روزه ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﻧﺪهای در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎﻟﺖھﺎ دارد ،ﺑﻄﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از ﺧﻄﺮھﺎی اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریھﺎ
ﻣﯽﮐﺎھﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در ﺑﮫﺒﻮد
ﺣﺎﻟﺖھﺎی ﺑﯿﻤﺎری در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎریھﺎ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﻘﺶ ﻣﮫﻤﯽ
در ﺧﻔﯿﻒ ﮐﺮدن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺿﻌﻒھﺎی دورهی ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از وﺧﯿﻢ ﺷﺪن
وﺿﻊ آنھﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽھﺎی آنھﺎ ﮐﻪ
ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎن ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﺷﺒﮑﯿﻪ و ﺿﻌﻒ دﯾﺪ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﯽﺷﻮد .٢

 -١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﻼﻣﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٤٢١/١٢/١٨ھـ .ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
روزه و ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﭼﺸﻢ اﺛﺮ دﮐﺘﺮ اﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻣﺮ.
 -٢ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺒﻠﯽ.
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روزه درﻣﺎﻧﯽ

* درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ

ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ روزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راھﮑﺎر ﻣﻮﺛﺮ در درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از
ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ،ﺑﯿﻤﺎریھﺎﯾﯽ ھﻤﭽﻮن ﻓﻠﺞ رﻋﺸﻪ ،آﻟﺰاﯾﻤﺮ،
اﻟﺘﮫﺎب ﺳﻠﻮلھﺎی ﻋﺼﺒﯽ و ﻓﺸﺎر ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ واﮐﻨﺶھﺎی رﻓﺘﺎری ﻓﺮد ﺗﺎﺛﯿﺮ
ً
ﮔﺬار اﺳﺖ و ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻣﻮر اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روزه
ﺑﻪ ﻓﺮد در ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺮﮐﺎت و رﻓﺘﺎرھﺎ و ﺧﻮاﺳﺖھﺎی وی ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼی او ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی رواﻧﯽ و ﻋﺼﺒﯽ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽدھﺪ
ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ روزه ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﻠﻮلھﺎی
ﺑﺪن و از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻠﻮلھﺎی ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
* درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﮐﺒﺪ

روزه ﺑﻪ ﺳﻠﻮلھﺎی ﻣﺮدهی ﮐﺒﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺠﺪﯾﺪ و ﺑﺎز ﺳﺎزی
ﺷﻮﻧﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺒﺪ از ﻣﻮاد ﻗﻨﺪی و ﭼﺮﺑﯽھﺎی زاﺋﺪ و
اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در داﺧﻞ آن در ﻃﯽ ﺳﺎل رھﺎﯾﯽ ﯾﺎﺑﺪ و اﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮﺧﺘﻦ
آنھﺎ و رھﺎ ﺷﺪن از آنھﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻧﺮژی ﮐﻪ ﺑﺪن را ﻗﺎدر ﻣﯽﺳﺎزد،
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد را اداﻣﻪ دھﺪ ،ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،روزه ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺪار
ﭼﺮﺑﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﭼﺮب ﺑﻪ ﮐﺒﺪ ﻣﯽرﺳﺪ را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽدھﺪ
و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﮐﺒﺪ ﺑﻌﺪ از رﻧﺞ و ﻣﺸﻘﺖ زﯾﺎدی ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽدھﺪ .١
* درﻣﺎن اﻟﺘﻬﺎبﻫﺎی ﻣﺠﺮای ﮐﯿﺴﻪ ﺻﻔﺮا

ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮﺑﯽھﺎ ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﻮﺋﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ
ﺳﻨﮓ ﮐﯿﺴﻪی ﺻﻔﺮا ﯾﺎ اﻟﺘﮫﺎب ﮐﯿﺴﻪی ﺻﻔﺮا دارﻧﺪ و ﺷﺨﺺ روزهدار در
 -١ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﻼﻣﺴﺖ ،ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ »اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ«
 ١٤٢١/١٢/١٦ھـ.
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ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺪت روزهداری از ﺧﻮردن ﻣﻮاد ﭼﺮﺑﯽزا اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ او
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را از ﻋﻮارض اﯾﻦ اﻟﺘﮫﺎبھﺎی دردﻧﺎک ﻧﺠﺎت دھﺪ و از
رﺳﻮب ﭼﺮﺑﯽھﺎ در آنھﺎ ﺑﮑﺎھﺪ ،ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻏﺪهی ﺻﻔﺮا را ﺑﺮای ﺗﺮﺷﺢ ﺻﻔﺮا
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
* روزه ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ اﺳﺖ

ﮐﻪ اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎریھﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮردن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﯾﺠﺎد
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮارض آنھﺎ ﺳﺮخ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ،اﺣﺴﺎس ﺗﮫﻮع و رﻏﺒﺖ
ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎراﻧﺪن ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺪت روزهداری ﺑﺪن از ﺧﻮردن اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻏﺬاھﺎ ﺧﻼص ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻀﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻮردن آنھﺎ را ﺟﺒﺮان ﻣﯽﮐﻨﺪ .١
* ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﺳﻄﺢ و ﻣﯿﺰان ﻫﻮش

در روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﻌﻮدی اﻟﺮﯾﺎض در ﺷﻤﺎرهی ) (١٣٥٣٨ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ١٢
ﺟﻤﺎدی اﻻﺧﺮ ﺳﺎل  ١٤٢٦ه آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮋوھﺸﯽ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،روزه و ﻣﺼﺮف ﮐﻢ ﻏﺬاھﺎی ﭼﺮب و ﻣﺪاوﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﺼﺮف
ﻏﺬاھﺎی ﺑﺎﮐﺎﻟﺮی ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺷﺪن ﻋﻤﺮ و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ
ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﻪ اذن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ از اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار اﻧﺪک ﻏﺬا ﺑﺮ
ﺳﻄﺢ ھﻮﺷﯿﺎری اﻧﺴﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﻇﺮﻓﯿﺖ آن را ﺑﺎﻻ
ﻣﯽﺑﺮد اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوھﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ از ﭘﮋوھﺸﮕﺮان
داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻠﻮرﯾﺪای آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ .٢
 -١ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ »ﻣﻨﺘﺪﯾﺎت اﻟﻨﺒﺮاس« ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٤٢٦/٧/٢١ھـ.
 -٢روزﻧﺎﻣﻪ »اﻟﺮﯾﺎض اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ« ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٤٢٦/٦/١٣ھـ.
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ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺠﺎرب ﻋﻠﻤﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻟﺮی
آنھﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺳﻠﻮلھﺎی ﻣﻐﺰی و ﻋﺼﺒﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آنھﺎ را ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ و ﺑﺎزﺳﺎزی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدھﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻌﺎل در
ﮐﺎھﺶ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﻋﺼﺒﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ :آ ﻟﺰاﯾﻤﺮ و ﻓﻠﺞ رﻋﺸﻪ
ً
ﻧﻘﺶ دارد و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺮﻃﺎن و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﺮﻃﺎن
ﺳﯿﻨﻪ و ﭘﺮوﺳﺘﺎت را ﮐﺎھﺶ ﻣﯽدھﺪ .١
* اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن

ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪھﺎ و آزﻣﺎﯾﺸﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﺮوھﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان درﺑﺎرهی ﺗﺎﺛﯿﺮات
روزه ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ روزه ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻔﯿﺪ
و ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺪن دارد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﻠﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺳﻄﺢ اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ ﺳﻠﻮلھﺎی ﻟﻨﻔﺎوی در ﺣﺎﻟﺖ روزهداری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ
از آن ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻠﻮلھﺎی ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎریھﺎ ﺑﻪ
ﻣﯿﺰان ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦھﺎی ﻣﺴﺌﻮل ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﭘﺎدزھﺮ آﻧﺘﯽ ﺑﺎدی در ﺧﻮن ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود ،ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ اھﻤﯿﺖ روزه در ﺣﻔﻆ
ﺻﺤﺖ و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﺪن و دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ و اﯾﻤﻨﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎریھﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد  ٢و ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺠﺎز ﻧﺒﻮی در ﻧﺰد ﻣﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﻮمﻮا ﺗَﺼ ِّ
ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدُ » :ﺻ ُ
ﺤﻮا« روزه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.
ِ
* رﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻢﻫﺎ

ﺑﺪن اﻧﺴﺎن در ﻣﻌﺮض ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاد ﻣﻀﺮ و ﺳﻢھﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ
در ﺑﺎﻓﺖھﺎﯾﯽ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻏﻠﺐ آنھﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮرد و
 -١ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ »ھﯿﺄت اﻋﺠﺎز ﻋﻠﻤﯽ در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ« ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٤٢١/١٢/١٨ھـ.
 -٢ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ »ھﯿﺄت اﻋﺠﺎز ﻋﻠﻤﯽ در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ« ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٤٢١/١٢/١٨ھـ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ روزه درﻣﺎﻧﯽ

٦٧

داروھﺎ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی آنھﺎ درﻣﺎن و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ
ھﻮاﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﺘﻨﺸﺎق ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﺮﺷﺎن از دود ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎ ،ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪھﺎ و زﺑﺎﻟﻪھﺎ
و ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪھﺎی ﺳﻤﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺪن راه ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﻮز
داﺧﻠﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺪن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺪن ﺑﻪ واﺳﻄﻪی ﮐﺒﺪ
از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻤﻮم رھﺎﯾﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .در ﺣﯿﻦ روزهداری اﻧﺮژی ﻧﮫﻔﺘﻪ در ﺑﺪن
ﮐﻢ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺒﺪ ﭼﺮﺑﯽھﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎ را ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺑﺪن در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اداﻣﻪی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
ﻃﺒﯿﻌﯽ آنھﺎ را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻢھﺎی ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه از ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﻮز و ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ را ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد و از ﻃﺮﯾﻖ
ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﻊ آنھﺎ را ﺑﯿﺮون ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻨﺪ و ﯾﺎ آنھﺎ را ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻀﺮ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺖھﺎی رھﺎ ﺷﺪن ﺑﺪن از اﯾﻦ ﺳﻢھﺎ در دورهی
روزهداری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد .دﮐﺘﺮ ﻣﮏ ﻓﺎدن در ﺗﺎﮐﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ روزه ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ھﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ روزه اﺣﺘﯿﺎج دارد اﮔﺮﭼﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺳﻢھﺎی ﻣﻮﺟﻮد در
ﻏﺬاھﺎ و داروھﺎ در ﺑﺪن ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد و آن را ھﻤﭽﻮن ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر ﺳﻨﮕﯿﻦ و
ﮐﻨﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ را ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد از اﯾﻦ
ﺳﻢھﺎ ﻧﺠﺎت ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﭼﻨﺎن اﺣﺴﺎس ﻧﺸﺎط و اﻧﺮژی ﺑﻪ او دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ
ً
ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ .١
داﻧﺸﻤﻨﺪان زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ راز ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﺪن ﺑﻪ ﻧﺸﺎط و ﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد
ﺑﻪ واﺳﻄﻪی روزه را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از دورهی
روزهداری ﺑﺪن از ﻣﻮاد زاﯾﺪ ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪھﺎ ،ﺳﻢھﺎ و ﻣﯿﮑﺮوبھﺎی ﻣﻀﺮ رھﺎ
ﻣﯽﺷﻮد و اﻧﺮژی و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را دوﺑﺎره ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد .٢
 -١ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ »اﻟﺠﺰﯾﺮه« ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٠٠٤/٧/٢٤ھـ.
 -٢ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ »اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ« ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ١٤٢٦/٢/١١ھـ.

٦٨

روزه درﻣﺎﻧﯽ

* ﺗﺠﺪﯾﺪ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺑﺪن

روزه ﺑﻪ ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻠﻮلھﺎی ﻣﺮدهی ﺧﻮد را ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪی
ﭘﯿﺮی رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﻨﺪ و ﺑﺪن را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺳﻠﻮلھﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺳﻠﻮلھﺎی ﻣﺮده آن ﺷﻮﻧﺪ ،روزهداری ﮐﻪ ﺑﺪن ﯾﮏ
دوره اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﺑﺪن در ﻃﯽ اﯾﻦ دوره اﻧﺮژی و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻻزم را
ﺑﺮای ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد.

ﺣﮑﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎرهی روزه
ﺣﮑﺎﯾﺖ اول :ﭼﺮا روزه ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ؟

ﺗﺎم ﺑﺮﻧﺰ از ﻣﺪرﺳﻪی روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎری ﮐﻠﻤﺒﯿﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ روزه را
ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻌﻨﻮی ﻋﻤﯿﻖ ﻣﯽداﻧﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺟﺴﻤﯽ و ﺑﺪﻧﯽ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ روزه را ﺑﻪ ﻧﯿﺖ ﺧﻼص ﺷﺪن از اﺿﺎﻓﻪ وزن ﺷﺮوع ﮐﺮدم
اﻣﺎ ﭘﯽ ﺑﺮدم ﮐﻪ روزه ﺑﺮای ﻗﻮی ﺷﺪن ذھﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ و ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﯾﮏ دﯾﺪ روﺷﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻓﮑﺎر ﺟﺪﯾﺪی را اﺳﺘﻨﺒﺎط
ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﻮاس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺪ روزی از روزهداری ﻣﻦ در آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه
درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮﻟﻨﮓ ﻧﮕﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪم ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪی واﻻ و ﺷﮕﻔﺖ
اﻧﮕﯿﺰ ﻣﻌﻨﻮی ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪهام .ﻣﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر روزه ﮔﺮﻓﺘﻪام
دورهھﺎﯾﯽ ﯾﮏ ﺗﺎ ﺷﺶ روزه ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا اﻧﮕﯿﺰهی ﻣﻦ از روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺎک
ﮐﺮدن ﺑﺪن از آﺛﺎر ﻣﻀﺮ ﻏﺬاھﺎ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻦ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰهی ﭘﺎک ﺷﺪن و
راﺣﺖ ﺷﺪن ﺟﻨﺒﻪی روﺣﯽ و ﻣﻌﻨﻮی از ھﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪی زﻧﺪﮔﯽام
ﺑﻮده اﺳﺖ ،روزه ﻣﯽﮔﯿﺮم.
ً
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮫﺎن را ﮔﺸﺘﻢ و ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ
وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم در ﺳﺎﯾﻪی آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺸﺎھﺪه
ﮐﺮدم ،اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺮدم
ﻣﯽﮔﺬرد ،ﻣﺴﺆول ھﺴﺘﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻔﺎرهی اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ روزه
ﻣﯽﮔﯿﺮم.
ً
وﻗﺘﯽ روزه ﻣﯽﮔﯿﺮم اﺷﺘﯿﺎق و ﻋﻼﻗﻪام ﺑﻪ ﻏﺬا ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و ﺑﻪ
ً
ﺑﺪن ﻣﻦ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﻋﺠﯿﺒﯽ دﺳﺖ ﻣﯽدھﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻧﻤﻮﻧﻪی آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ
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ﻧﮑﺮدهام و ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد از ھﻮی و ھﻮس و ﺷﮫﻮتھﺎ و ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺣﺴﺎدت ،ﻏﯿﺮت ﺑﯽﻣﻮرد و ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ دور ﻣﯽﺷﻮم ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﻦ از
ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﻣﻮرات ﺧﺎص ﺧﻮد ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮس ،ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ و اﺣﺴﺎس ﺳﺴﺘﯽ و
دﻟﺘﻨﮕﯽ دور ﻣﯽﺷﻮد و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ روزه ھﺴﺘﻢ اﺛﺮی از ھﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦھﺎ
ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﻢ .ﻣﻦ در ﺣﯿﻦ روزهداری ﺑﺎ ﻣﺮدم اﺣﺴﺎس ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ھﻤﺴﺎز ﺷﺪن
ﻋﺠﯿﺒﯽ دارم و اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ در ﺣﺎﻟﺘﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد و ﺑﺎ
ھﻤﻪی ﺟﮫﺎن ھﺴﺘﯽ ﺳﺮ ﺳﺎزش و ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ دارم و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ھﻤﻪی اﯾﻦ
ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻢ ،ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ راز روزهداری و
اﺳﺘﻘﺒﺎل آﻧﺎن از اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﯽﺑﺒﺮم ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﭼﻨﺎن ﺟﺸﻦ ﺑﺎ
ﺷﮑﻮه ﻣﻌﻨﻮی ﺟﺬاب ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺎه ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺟﮫﺎن ﻧﻈﯿﺮ آن را
ﻧﺪﯾﺪهام آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺧﻮدم آن را در ﮐﺸﻮرھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ رﻓﺘﻪام ،ﻣﺸﺎھﺪه
ﻧﻤﻮدهام .١
ﺣﮑﺎﯾﺖ دوم :دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪی روزهداری ﺧﻮد را ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﻣﻦ در ﺳﻦ ده ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪم ،آن
ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺎولھﺎی ﻗﺮﻣﺰ در ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺗﻌﺪادی از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺰرگ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺑﻪ ﭘﺪرم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدت ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻼش ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺿﻊ دﺧﺘﺮﺗﺎن ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﯿﻤﺎری ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﮫﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺶ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺘﺶ ﻃﻮﻻﻧﯽ
اﺳﺖ ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﺑﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪی و دﻟﺘﻨﮕﯽ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدم و از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻢ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪم .اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﻔﺎ و
ﺑﮫﺒﻮدی روز ﺑﻪ روز ﺿﻌﯿﻒ ﻣﯽﺷﺪ و در ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ھﻤﻪی راهھﺎی ﻣﺸﮫﻮر
درﻣﺎن و ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و رھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻢ اﻣﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪای در
 -١ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ »ﻣﻠﺘﻘﯿﺎت اﻟﺪاﻧﺔ ﻟﻠﺤﻮر« ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٤٢٦/١/١٣ھـ.

ﺣﮑﺎﯾﺖﻫﺎی درﺑﺎره روزه
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ﺑﺮ ﻧﺪاﺷﺖ ،آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ دﻟﺘﻨﮕﯽ ﻣﻦ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺮاﯾﻢ ﺑﺴﯿﺎر دردﻧﺎک ﺑﻮد
اﺳﺘﻤﺮار و اداﻣﻪی اﯾﻦ وﺿﻊ ﺑﺮای ﻣﻦ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ دھﻪی دوم ﻋﻤﺮم ﺑﻮد و ﺑﻪ
ﺳﻦ ازدواج ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﺪم .دردھﺎی دﯾﮕﺮی ﺑﺮ دردھﺎﯾﻢ اﻓﺰوده ﺷﺪ و
ھﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻢ اﺣﺴﺎس آن ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮدم را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﻨﻢ .روزی ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﭘﺪرم ﺑﻪ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮد ﮐﻪ روزهداری
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش ﺟﺪﯾﺪ درﻣﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﻢ و آن را ﺑﻪ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان درﻣﺎن ﺣﺎﻟﺖ روﺣﯽ رواﻧﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮم ،او ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮدش ﺑﻪ ھﻤﺮاه ھﻤﺴﺮش اﯾﻦ روش را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﺠﺮﺑﻪی ﻣﻮﻓﻘﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪا از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﺷﻔﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
از ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﺳﺘﻢ و اﯾﻦ را ﺗﮑﺬﯾﺐ ﻧﮑﺮدم و ﺑﺎ اﺧﻼص ﺧﺪا را ﺻﺪا
زدم و از او ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﻔﺎی ﻣﻦ را در روزهداری ﻗﺮار دھﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ روزه
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺮدم ،ﯾﮏ روز در ﻣﯿﺎن روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ و در ھﻨﮕﺎم اﻓﻄﺎر و ﺳﺤﺮی ﺑﻪ
ّ
ﺳﻨﺖ و روش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻮدم ،ﺑﺎﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ وﺿﻊ ﻋﺎدت ﮐﺮدم
ً
و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن دو ﻣﺎه از آﻏﺎز روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻦ ،ﻧﺎﮔﮫﺎن ﺣﺎﻟﺘﯽ
ً
ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﮐﻪ ھﻤﮕﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده ﺑﻮدم و
از اراﺋﻪی درﻣﺎن و ﻋﻼج ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای آن ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻦ ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮدﻧﺪ را ﺣﯿﺮت
زده ﮐﺮد ،ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮد و روز ﺑﻪ روز از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽرﻓﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﯽ رﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺪاﺷﺘﻢ و
ﻃﺮاوت و ﺷﺎداﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .١
ﺣﮑﺎﯾﺖ ﺳﻮم :ﺟﻮان آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺗﺠﺮﺑﻪی روزهداری ﺧﻮد را ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ

روزه ﺣﻖ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮ ﮔﺮدن ﻣﻦ دارد ،ﻣﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ
ﺷﺪﯾﺪی از اﻟﺘﮫﺎب ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻮدم ،ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻟﺘﮫﺎب ﻣﺰﻣﻦ ﻧﺒﻮد
 -١ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻗﺒﻞ -ﺑﺎ اﻧﺪﮐﯽ ﺗﺼﺮف.
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اﻣﺎ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت از آن رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮدم و ھﻤﯿﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮا از راه رﻓﺘﻦ و
ﭘﯿﺎدهروی ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖھﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻧﺎﺗﻮان ﮐﻨﺪ ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻦ در ﺳﻦ
ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮدم اﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻢﺳﺎﻋﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ ،ﺑﻌﺪ از ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﻪ
ﺣﺎﻟﺖ ﺧﺸﮑﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ در ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮدن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن آن ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﻮدم اﻣﺎ ھﻤﻪی ﺗﻼشھﺎ ﻧﺎﮐﺎم ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﻦ در ﯾﮏ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺳﭙﺲ
ﺧﻮاﺳﺖ و ارادهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻮان ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ آﺷﻨﺎ
ﺷﻮم ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺑﻮد و از روزی ﻣﺮا ھﻢ دﻋﻮت ﮐﺮد ﮐﻪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ
او ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮوم و در آﻧﺠﺎ دﯾﻦ اﺳﻼم را ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد ،در آن ﻣﻮﻗﻊ
روزھﺎی آﻏﺎزﯾﻦ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﻮد ،ﻣﻦ از ﺧﻮد روزهداری ﺧﻮﺷﻢ آﻣﺪ اﻣﺎ ﺑﺮای
اﻋﻼم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﺳﻼم آوردن ﻣﻦ و ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻦ ﺑﻪ آن ،اﻧﺪﮐﯽ درﻧﮓ
ﮐﺮدم ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ در دروه ﻗﺎﻧﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدم ﮐﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﻦ
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ و در ﻧﺰد ﻣﻦ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن اﺳﺖ و آن اﺻﻮل ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و
ارزﺷﻤﻨﺪ آن ﮐﻪ ﻇﻠﻢ و ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد را رد ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ دو
ً
ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺷﮫﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک در
آﻧﺠﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮدم ،از آن رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﻗﺒﻞ از اﻋﻼم اﺳﻼم آوردن ﺧﻮد
ً
روزهداری را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدم و ﮐﺎﻣﻼ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن روزه ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻢ و آن
دوﺳﺖ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻦ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﻦ در ھﻨﮕﺎم اﻓﻄﺎر
ﺑﻪ ﺧﺮﻣﺎ ،آب ،ﺷﯿﺮ و ﺑﺮﺧﯽ آب ﻣﯿﻮهھﺎ و ﺳﺒﺰیھﺎی ﺗﺎزه اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﺮدم و ﺑﻌﺪ
از آن ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺧﻮردم ،ﻣﮕﺮ ﯾﮏ وﻋﺪه ﻏﺬاﯾﯽ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در ھﻨﮕﺎم ﺳﺤﺮیھﺎ
ﻣﯽﺧﻮردم ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺣﺎﻟﻢ ﺑﮫﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ
راه ﺑﺮوم و ﻣﺴﺎﻓﺖھﺎی زﯾﺎدی ﭘﯿﺎده روی ﮐﻨﻢ و ﺷﮑﺮ ﺧﺪا ھﻤﻪی دردھﺎﯾﻢ
ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ھﻢ از آنھﺎ رﻧﺞ ﮐﺸﯿﺪم ،از ﺑﯿﻦ رﻓﺖ .در آن ھﻨﮕﺎم ﻣﻦ ﺗﻨﮫﺎ راھﯽ
ﮐﻪ در آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﻌﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎ ﮐﺮد ،او را
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ً
ﺳﭙﺎﺳﮕﺬاری ﮐﻨﻢ ،اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎﻣﻼ اﺳﻼم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ
ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ آن را اﻋﻼم ﮐﻨﻢ ،ﻣﻦ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻮدن ﺧﻮدم ﺑﻪ
اﯾﻦ دﯾﻦ ﺟﺎوﯾﺪان اﺣﺴﺎس اﻓﺘﺨﺎر و ﻋﺰت ﻣﯽﮐﻨﻢ و اﮔﺮ اﯾﻨﮏ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ً
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻦ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ھﺮﺳﺎل را ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﯿﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺧﻮاھﯿﺪ ﮔﻔﺖ اﯾﻦ
ﯾﮏ ﮐﻮدک ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ ﯾﮏ ﻣﺮدی ﮐﻪ ﭼﮫﻞ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﻦ او ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .١

 -١ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺼﺮف.

ﺧﺎﺗﻤﻪ
در آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﮫﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را درﺑﺎرهی ﻓﺮﯾﻀﻪی روزه و ﮐﺎرﺑﺮد
آن در درﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﯿﻤﺎریھﺎی روﺣﯽ رواﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ
اراﺋﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و اﻗﻮال و ﺳﺨﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ را ﮐﻪ در
ﻣﻮرد درﻣﺎن ﺑﺎ روزه ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ و آن را ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮد ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ،
ﻧﻘﻞ ﮐﺮدﯾﻢ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻃﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ روزه از
ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ روشھﺎی درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻠﺖھﺎ و اﻗﻮام در ﮔﺬر زﻣﺎن ﺑﻪ
آن روی آوردهاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روزه از ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎھﯽ
ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و ﻣﻨﺰﻟﺘﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺧﺎﻟﻖ آﺳﻤﺎنھﺎ و زﻣﯿﻦ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺧﺎﻟﻘﯽ ﮐﻪ ھﻤﻪی ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت را ﺑﺮای
ﻋﺒﺎدت و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻮد ﺧﻠﻖ ﮐﺮد و ﻓﻘﻂ ﺧﻮد او ﮐﻪ ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت ﺑﮫﺘﺮ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ،
آ ﮔﺎهﺗﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻮدﻧﻤﺎن
ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﻦ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﻪ اذن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل اﺣﺴﺎس ﻋﺰت و اﻓﺘﺨﺎر ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ
ارﮐﺎن آن ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و ّ
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﻣﺎن ﻣﺤﻤﺪ ج را در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﯾﻢ و ﺑﺎ
ﭼﻨﮓ و دﻧﺪان از آن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و ﻧﮕﻪداری ﮐﻨﯿﻢ ھﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ ﺧﺎﺗﻢ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان و ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻋﺰت و ﻧﺠﺎت
واﻗﻌﯽ در ﭘﯿﺮوی از ﺧﺪاوﻧﺪ و رﺳﻮل وی و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﮐﺘﺎب و دﯾﻦ او و اﻗﺘﺪا
ﺑﻪ راه و روش ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ او و ﭘﯿﺮوی از او در ھﻤﻪی آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﻧﻤﻮده
اﺳﺖ و دوری ﮐﺮدن از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ از آن ﻧﮫﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺣﺬر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
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و اﯾﻦ ﻣﺼﺪاق ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ ج اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :إ ِّ� ﻗَ ْﺪ ﺗَ َﺮ ْ� ُ
ﺖ
ِ
َ َ َّ َ ُ َّ
ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُّ َ ْ
١
ا� وﺳن ِﻲﺘ« .
ِ�ﻴ�ﻢ ﻣﺎ إِن أﺧﺬ�ﻢ ﺑِ ِﻪ ﻟﻦ ﺗ ِﻀﻠﻮا �ﻌ ِﺪي ِﻛﺘﺎب ِ
»ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪام ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آنھﺎ
ﭘﺎیﺑﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ ﮔﻤﺮاه ﻧﺨﻮاھﯿﺪ ﺷﺪ ،ﮐﺘﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ و ّ
ﺳﻨﺖ ﻣﻦ«.
و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮدهی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﺒﺎرک و ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
َ َ ُ ْ َّ َ َ َّ ُ َ
﴿وأطِيعوا ٱ� وٱلرسول﴾ ]آل ﻋﻤﺮان» .[١٣٢ :از ﺧﺪاوﻧﺪ اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ و از رﺳﻮل

اﻃﺎﻋﺖ ﮐﻨﯿﺪ« و در ﻧﮫﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﻧﺪﮐﯽ از ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ واﻻی ﻣﺎ
اﻋﺠﺎز اﻟﮫﯽ و ﺣﮑﻤﺖ رﺑﺎﻧﯽ را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ
ﺻﺪاﻗﺖ و راﺳﺘﯽ آن دارﻧﺪ و اﯾﻦ اﺳﺘﻮارﺗﺮﯾﻦ دﯾﻦ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ ﻧﺎزل ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻏﯿﺮ از آن از آﻧﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد،
َ َ ََۡ َ َۡ ۡ َ
ٱ� ۡس� ٰ ِم د ِٗينا
ﺧﺪاوﻧﺪ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ﴿ :ومن يبتغِ �� ِ
َ َ ۡ َ
ََ ۡ َ ۡ ُ
�ٰ ِ� َ
فلن ُ�ق َبل مِن ُه َوه َو ِ� ٱ�خِرة ِ مِن ٱل
�ن] ﴾٨٥آل ﻋﻤﺮان.[٨٥ :
ِ
»و ھﺮﮐﺲ ﺟﺰ اﺳﻼم ،دﯾﻨﯽ دﯾﮕﺮی ﺟﻮﯾﺪ ،ھﺮﮔﺰ از وی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﻮد و وی در
آﺧﺮت از زﯾﺎن ﮐﺎران اﺳﺖ«.

در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﻼش
ﻧﺎﭼﯿﺰی و ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ در آن ﺗﻮﻓﯿﻘﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﺮده
ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺗﻮﻓﯿﻖ و ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎ ﻓﻘﻂ
ََٓ َُّ ُ َۡ
ارةُ ۢ ب ُّ
� إ َّن ٱ�َّ ۡف َس َ�َ َّم َ
ٓ
ٱلس ٓوءِ
ف
ﻧﻔﺴﻤﺎن را ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ﴿ :وما �ب ِرئ �
ِ
ِ
�
ِ
� � إ َّن َر ّ� َ� ُفورَّ ٞرح ٞ
إ ِ َّ� َما َرح َِم َر ّ ٓ
ِيم] ﴾٥٣ﯾﻮﺳﻒ.[٥٣ :
ِ
ِ
ِ
ً
»و ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ ﺑﺪی اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ
ﮐﺴﯽ را ﮐﻪ ﺧﺪا رﺣﻢ ﮐﻨﺪ ،زﯾﺮا ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﻦ آﻣﺮزﻧﺪه و ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﺖ«.
 -١ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی ﺷﺮﯾﻒ] .ﻣﺆﻟﻒ[
آﻟﺒﺎﻧﯽ در ﻣﻨﺰﻟﺔ اﻟﺴﻨﺔ ) (١٣ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﺳﻨﺎد آن ﺣﺴﻦ اﺳﺖ] .ﻣﺼﺤﺢ[
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از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻣﺴﺄﻟﺖ دارﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﻪ در ﺟﮫﺖ رﺿﺎی
ذات ﺑﺰرﮔﻮارش ﻗﺮار دھﺪ و از ﺧﻄﺎ و اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﮐﻪ در آن از ﻣﺎ ﺳﺮ زده اﺳﺖ،
ﺑﮕﺬرد و از ھﺮ ﺳﺨﻦ و ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ دﯾﻦ او و ّ
ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج او ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ
ﺳﻮی او ﺧﻮد را ﺗﺒﺮﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﭼﺮا ﮐﻪ او ﺑﺰرﮔﻮاﺗﺮﯾﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از او
درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽﮔﺮدد و ﺑﻪ او اﻣﯿﺪ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و او ﻣﺎ را ﺑﺲ اﺳﺖ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ
وﮐﯿﻞ اﺳﺖ.

ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ
-

ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.
ﻣﻮﺳﻮﻋﮥ ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺒﻮی ﺷﺮﯾﻒ.
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﻌﻮدی اﻟﺮﯾﺎض.
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﺳﻌﻮدی اﻟﺠﺰﯾﺮه.
ﮐﺘﺎب اﺳﺮار اﻟﻌﯿﻮن.
ﮐﺘﺎب رواﺋﻊ اﻟﻄﺐ اﻟﺴﻼﻣﯽ.
ﻣﻮﺳﻮﻋﻪ آﯾﺎت ﻣﻌﺠﺰات ﻣﻦ اﻟﻄﺐ و ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨﺒﺎت.
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻟﺪاﻧﺔ ﻟﻠﺤﻮر.
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻨﺘﺪﯾﺎت اﻟﻨﺒﺮاس.
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ.
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﻼﻣﺴﺖ.
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ.
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ.
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻨﺘﺪﯾﺎت وادی دوﻏﻦ.
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻟﺨﯿﻤﺔ ﻟﻠﺤﻮرا.
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺠﻠﻪ اﻟﺪﻋﻮة ﺷﻤﺎره  ٢٠١٦ﺳﺎل ١٤٢٦ه.
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻟﯿﻮم.
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻨﺘﺪﯾﺎت ﺷﺒﮑﻪ اﻟﺸﻼل.
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻟﻤﺴﻠﻢ.
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮق اﻻوﺳﻂ.

٨٠
-

روزه درﻣﺎﻧﯽ

ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ھﯿﺄت اﻋﺠﺎز ﻋﻠﻤﯽ در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ.
ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺟﮫﺎن ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻼت.
ﮐﺘﺎب اﻟﻄﺐ اﻟﻨﺒﻮی.
ﮐﺘﺎب ﻗﺎﻧﻮن در ﻃﺐ اﺛﺮ اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ.
ﮐﺘﺎب اﻧﺴﺎن آن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ.

