روزه ،عامل رشد معنوی و
بستر خودسازی
1
محمد امین جوان پور
(مذهب :شافعی – استان کردستان)

چکیده
اسالم برای رساندن انسان به اوج خوشبختی و کمال سعادت برنامههای زیادی دارد؛
در این میان روزه عبادتی است که با آثار و برکات معنوی و انسانساز خود ،در رهپویی
بشر به سوی کمال و تعالی نقش به سزایی دارد.
روزهداری در قرآن و سنت و نیز در اقوال بزرگان بسیار مورد تأکید واقع شده است و
آثار و فوائد زیادی برای آن حصر گردیده است؛ که از مهمترین آن میتوان به پرورش
اراده و خودسازی ،یادآوری محرومان و درماندگان ،رشد معنویت و تقویت روحیه صبر
و استقامت اشاره نمود .عالوه بر موارد فوق ،روزهداری میتواند در سالمت جسم و
روان انسان نیز نقشآفرین باشد .در این مقاله برآنیم تا گوشههایی از آثار سزنده روزه
بر زندگی انسان را در بعد معنوی و خودسازی بررسی کنیم.
کلیدواژهها :اسالم ،روزه ،رمضان ،رشد معنوی ،خودسازی.
مقدمه
برای انجام هر امر خیری در ادیان قطع ًا پاداشی وجود دارد؛ اسالم نیز از این قاعده
مستثنا نیست؛ همچنان که ما میبینیم برای انجام چهارمین رکن از ارکان اسالم؛ یعنی روزه
پاداشهای بیشماری در نظر گرفته شده است؛ حضرت رسول(ص) میفرماید« :خدای
 -1طلبه پایه پنجم مرکز بزرگ اسالمی واحد سقز
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تبارک و تعالی میفرماید :به هر عمل نیکی ده برابر تا هفتصد برابر پاداش داده میشود،
به جز روزه که آن برای من است و پاداشش را من میدهم» (بخاری1422 ،ق ،ح.)1805
دلیل اینکه فقط روزه دارای چنین خاصیتی است؛ این است که در روزه ،خویشتنداری
وجود دارد و آن عملی است نهان ،که غیر از خدا کسی از آن آگاه نیست ،در حالی که
دیگر عبادات چنین نیستند .دلیل دیگر ،مغلوب کردن شیطان است؛ زیرا این دشمن فقط
از راه شهوت میتواند حمله کند و بر انسان چیره شود و گرسنگی تمام شهوتها را که
یگانه وسیله در دست شیطان است ،از بین میبرد و هواهای نفسانی را در هم میشکند.
الشیطان یَجری ِمن ابن آدم مجری الدم فضیقوا مجاریه
«إن َّ
حضرت رسول(ص) فرمودندَّ :
بالجوع» (متفق علیه)؛ «به حقیقت شیطان در تمام مجراهای خون انسان راه دارد ،پس
شما به وسیله گرسنگی راههای او را تنگ کنید» .و از اینجا میتوانیم به رازی که در گفتار
حضرت رسول خدا(ص) نهفته است ،پیبرد که فرموده است« :وقتی که ماه مبارک رمضان
میآید ،درهای بهشت باز و درهای دوزخ بسته میشوند و شیاطین محبوس میگردند و
گویندهای به آواز بلند میگوید :ای کسی که خواهان خیری بیا و ای خواهان شر غفلت
کن» (بخارى1422 ،ق ،ح1899؛ مسلم ،ح.)1079
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 .1رمضان و فضایل آن
ض» به معنای شدت گرما ،سوزندگی و حرارت زیاد میباشد (آذرنوش،
«ر َم َ
رمضان از َ
1384ش)« .رمضان» نام یکی از ماههای عربی و اسالمی است (نهمین ماه سال قمری)
که نزد خداوند متعال دارای منزلت و مقام خاصی میباشد (گنجی1381 ،ش ،ص.)11
از روی دالیل قرآنی و حدیثی که در مورد فضیلت و عظمت ماه رمضان بیان شده است،
به اهمیت آن میتوان پی برد .از مهمترین و عمدهترین شاخصههای بزرگی و عظمت
رمضان به چند نمونه اشاره میکنیم:
الف) نازل شدن قرآن در این ماه :خداوند سبحان وقتی میخواهد اهمیت رمضان را بیان
ان الَّ ِذي ُأن ِْز َل ِف ِ
آن» (بقره« .)185 ،آن چند روز معيّن
نماید ،میفرماید« :شَ ْه ُر َر َم َض َ
يه الْق ُْر ُ
و اندك» ماه رمضان است كه قرآن در آن فرو فرستاده شده است «و آغاز به نزول نموده
است و در مدت  23سال تدريج ًا به دست مردم رسيده است» ،تا مردم را راهنمایي كند
و نشانهها و آيات روشني از ارشاد «به حق و حقيقت» باشد و «ميان حق و باطل در
همه ادوار» جدایي افكند (خرمدل1387 ،ش ،ص .)54با این اشاره صریح و آشکار بیان
میکند که «قرآن» عظیم الشان که برنامه و قانون نیل به سعادت در آن جای دارد ،در این
ماه مبارک نازل شده است .پس به این علت نزد پروردگار دارای شأن و شوکت خاصی
میباشد.
َ
و َما َأ ْد َر َ
اك َما لَ ْي َل ُة الْق َْد ِر ،لَ ْي َل ُة الْق َْد ِر خَ ْي ٌر ِم ْن
ب) شب قدر« : ِإنَّا أن َْزلْ َنا ُه ِفي لَ ْي َل ِة الْق َْد ِرَ ،
َألْ ِف شَ ْه ٍر» (قدر)3-1 ،؛«ما قرآن را در شب باارزش «ليلةالقدر» فرو فرستادهايم ،تو چه
ميداني شب قدر كدام است (و چه اندازه عظيم است؟)،شب قدر شبي است كه از هزار
ماه بهتر است» (خرمدل1387 ،ش ،ح .)1315از دیگر دالیل بزرگی رمضان ،این است که
شب قدر در آن جای دارد .طبق نظریه جمهور علما «شب قدر» ،که خداوند متعال آن را
بهتر و بزرگتر از هزار ماه نام میبرد ،در دهه اخیر ماه رمضان قرار دارد.
ج) روزهداری :یکی دیگر از مواردی که سبب شده این ماه بزرگی و عظمت خاصی را
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به خود اختصاص دهد ،روزه گرفتن در این ماه است که یکی از ارکان اسالم و یکی از
دستورات الهی میباشد و سبب قرب و نزدیکی به بارگاه احدیت میگردد.
در مورد فضایل و برکات ماه «رمضان» احادیث و روایات بسیاری وارد شده ،که ما به
یک روایت جامع که برگرفته از چند حدیث است ،اکتفا میکنیم :رسول اکرم(ص) در اواخر
ماه مبارک شعبان خطبهای ایراد فرمود بدین ترتیب« :ای مردم! به حقیقت که ماه مبارک
و بزرگی بر شما سایه افکنده است ،ماهی بسیار بزرگ و با برکت ،در این ماه شبی وجود
دارد که از هزار ماه بهتر است (ليلة القدر) .خداوند متعال (در این ماه) روزه روزش را
فرض گردانیده و قیام شبش (تراویح) را مایه خیر و ثواب قرار داده است .هرکس در این
ماه با انجام عمل نیک و پسندیدهای قرب خدا را حاصل نماید ،به اندازه ادای فریضهای
در ماههای دیگر ثواب و اجر دارد و هرکس در این ماه فریضهای را به جای آورد ،مانند
کسی است که در غیر از رمضان هفتاد فرض را به جای آورده باشد( .ای مردم!) این ماه،
ماه صبر و شکیبایی است و پاداش صبر و استقامت بهشت است .این ماه ،ماه غمخواری
و دستگیری (فقراء) است ،در آن رزق مؤمن اضافه میشود .هرکس روزهداری را افطار
بدهد ،این امر باعث آمرزش گناهان و سبب رهایی او از آتش جهنم میشود و به اندازه
ثواب همان روزهدار ،به وی نیز ثواب میرسد ،بیآنکه از اجر و ثواب آن روزهدار کاسته
شود» .صحابه عرض کردند یا رسول اهلل(ص) از این جمع ما هرکس این وسعت مالی را
ندارد که به دیگران افطاری بدهد (چکار کنیم؟) .رسول اهلل(ص) فرمود(« :الزم نیست که
او را کام ً
ال سیر کنید) خداوند این ثواب را نصیب آن شخص میگرداند که با یک دانه خرما
دیگری را مهمان کنند و یا با یک لیوان آب و یا یک جرعه شیر( .ای مردم!) این ماه ،ماهی
است که اول آن رحمت ،وسط آن مغفرت و پایان آن رهایی از آتش دوزخ است .و تالش
کنید که چهار خصلت و عمل را در آن فراوان انجام دهید که با دوتای آن پروردگارتان را
راضی میکنید و دوتای دیگرش از آن بینیاز نیستید .آن دو خصلت که خداوند را راضی
میکنند گواهی «أش َه ُد أن لاَ إِل َ َه إِلاَّ اللهَّ ُ» و طلب استغفار از اوست و اما آن دو تا که از
آنها بینیاز نیستید ،از خدای بهشت بخواهید و از آتش دوزخ به وی پناه ببرید» (عاشور،
1376ش ،صص271و 272به روایت ابنخزیمه ،بیهقی و ابنحبان).
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 .2روزه از منظر قرآن
الص َيا ُم َك َما
ين آ َم ُنوا ُك ِت َب َع َل ْي ُك ُم ِّ
روزه یا صیام خداوند ع ّزوجل میفرماید:« َيا َأيُّ َها الَّ ِذ َ
ُون» (بقره)183 ،؛ «اي كساني كه ايمان آوردهايد! بر
ين ِم ْن ق َْب ِل ُك ْم لَ َع َّل ُك ْم َت َّتق َ
ُك ِت َب َع َلى الَّ ِذ َ
شما روزه واجب شده است ،همانگونه كه بر كساني كه پيش از شما بودهاند واجب بوده
است ،تا باشد كه پرهيزگار شويد» (خرمدل1387 ،ش ،ص.)52
روزه به تعبیر قرآن «صیام» ،در لغت به معنای خودداری و دوری از یک چیز می باشد
(معلوف1382 ،ش ،ص )969و در اصطالح علمای شرع یعنی خودداری از خوردن،
نوشیدن و آمیزش با همسر ،از طلوع فجر تا غروب خورشید ،اما به خاطر کسب رضای
الهی (گنجی1381 ،ش ،ص.)21
ُ
یجهل و إن
یرفث و ال
رسول اهلل(ص) فرمود« :إن الصوم جنه فاذا کان أحدکم صائم ًا فال
ُ
صائم» (ابيداود ،ج ،2ص ،307ح2363؛ بخاري1422 ،ق،
امرأ قاتله او شاتمه فلیقل إنی
ٌ
ج ،2ص ،670ح1795؛ مسلم ،ج ،2ص ،807ح163؛ مالک ،ج ،1ص ،310ح57؛ احمد
بن حنبل1404 ،ق ،ج ،3ص ،68ح.)7495
بیگمان روزه سپر و مانعی است در برابر شر و فساد ،وقتی که یکی از شما روزه دار بود،
از حرف زشت باید پرهیز نماید ،و به کارهای دوران جاهلیت دست نزند ،اگر کسی با او
بجنگد و یا به او ناسزا گوید ،در پاسخ او بگوید :من روزه هستم (و نباید مرتکب اعمال
ناشایست شود).
 .3روزه و یادآوری محرومان و درماندگان
روزه چه از جهت فردی و چه از جنبه اجتماعی فواید زیادی دارد؛ از جمله توجه به
حال بیچارگان و آگاهی از حال فقرا و مستمندان .وقتی که روزه دار گرسنه می شود و
گرسنگی را لمس می کند ،مسلم ًا به یاد گرسنگی دائمی فقرا و تنگدستان می افتد که همیشه
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در ناراحتی قرار دارند و این توجه و آگاهی باعث می شود که به فقرا کمک کند و در حق
آنان مهربانی نماید ،چرا که مهر و محبت از درد و رنج نشأت می گیرد ،و روزه یک شیوه
عملی برای تقویت و پرورش مهر و عاطفه در نفس می باشد ،و هر وقت ثروتمندان نسبت
به فقرا و گرسنگان مهر ،محبت و بخشش داشته باشند ،صفا و صمیمیت در بین طبقات
اجتماع به وجود می آید و کینه و حسادت از بین خواهد رفت و گفته ها و نصیحت های
خیرخواهانه تأثیر خواهد داشت .در این باره روایت شده است« :إ َِّن َر ُس َ
أجو َد
ول اهلل ِ َ
کان َ
النّ ِ
رمضان» (بخاری1422 ،ق ،ج ،15ح)4613؛ «رسول خدا
یکون فی
أجود ما
َ
ُ
اس َو َ
کان َ
از همه کس سخاوتمندتر و بخشنده تر بود و در ماه رمضان بیشتر از سایر اوقات سخاوت
و بخشندگی داشت» (عفیف طباره1375 ،ش ،ص.)437
 .4روزه ،عامل تقویت روح
زمانی که راز وجودی انسان آشکار میشود ،راز روزه داری نیز بیشتر هویدا خواهد شد.
راستی انسان و حقیقت وجود او چیست؟ آیا او همین پیکر ایستاده و هیکل مجسم است؟
ّ
متشکل از دستگاه ها و اندام ها و گوشت و استخوان و عصب است؟
آیا او همین مجموعه
اگر انسان این باشد ،چقدر ناچیز و کوچک است!!
آری انسان فقط همین هیکل محسوس نمی باشد ،بلکه روحی آسمانی دارد که در این
پیکر زمینی مسکن گزیده و رازی است از جهان باال در پوششی از خاک! حقیقت انسان،
چیزی غیر از این روح ربانی و جوهر معنوی که از سوی خدا به او داده شده نیست؛ چیزی
که به وسیله آن تع ّقل و ّ
تفکر می کند .درک و احساس دارد ،و به ملکوت آسمان آگاهی
و نفوذ پیدا می کند و خداوند به خاطر آن ،فرشتگان را مأمور سجده برای آدم نمود ،نه به
خاطر لجن خشکیده و گل مخلوط شده! (خرقانی1388 ،ش ،ص.)288
َال َرب ُّ َ
خداوند متعال می فرماید :« ِإ ْذ ق َ
ك لِ ْل َملاَ ئِ َك ِة ِإنِّي خَ الِ ٌق بَشَ ًرا ِم ْن ِط ٍ
ين ، َف ِإ َذا َس َّو ْي ُت ُه
يه ِم ْن ُر ِ
َونَ َفخْ ُت ِف ِ
وحي َف َق ُعوا لَ ُه َس ِ
ين» (ص71 ،و)72؛ «وقتي (اين گفتگو در مأل اَعلي
اج ِد َ
و عالَم باال درگرفت) كه پروردگارت به فرشتگان گفت :من انساني را از ِگل ميآفرينم،
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هنگامي كه آن را سر و سامان دادم و آراسته و پيراسته كردم ،و از جان متع ّلق به خود در
او دميدم ،در برابرش سجده (بزرگداشت و درود) ببريد» (خرمدل1387 ،ش ،ص.)967
این است انسان؛ یک روح فرازین و جسدی فروردین .جسد همچون یک خانه است و
روح ساکن آن .جسد مرکب است و روح سوار آن .خانه برای خودش ساخته نشده و
مرکب نیز به خودی خود ارزش ندارد ،بلکه خانه برای مصلحت صاحبخانه و مرکب برای
استفاده مسافر پدید آمده است .بنابراین ،کار آدم هایی که خود را فراموش می کنند و
توجه خود را مصروف خانه های خود می دارند و به صورت خدمتگذار مرکبهای خویش
در می آیند و روح خود را گذشته ،بنده جسدها می شوند و تنها برای بدن می کوشند و
در جهت اشباع غرایز دنیوی خود سعی می کنند و گرد شکمها و اعضای تناسلی خود
می گردند و شعار همیشگی آنان مضمون این جمله است( :دنیا فقط خوردن و آشامیدن و
خوابیدن است ،وقتی اینها را نداشتی ،فاتحه دنیا را بخوان).
واقع ًا تعجب برانگیز است .اینها کسانی هستند که خداوند در توصیفشان میفرماید:
ون
ون َع َل ْي ِه َو ِكيلاًَ ،أ ْم َت ْح َس ُب َأ َّن َأ ْك َث َر ُه ْم َي ْس َم ُع َ
« َأ َر َأ ْي َت َمنِ اتَّخَ َذ ِإلَ َه ُه َه َوا ُه َأ َف َأن َْت َت ُك ُ
ون إ ِْن ُه ْم إ اَِّل َك أْ َ
ال ْن َعا ِم بَ ْل ُه ْم َأ َض ُّل َس ِبيل» (فرقان43 ،و)44؛ «به من بگو ببينم،
َأ ْو َي ْع ِق ُل َ
آيا كسي كه هوا و هوس خود را معبود خويش ميكند (و آرزوپرستي را جايگزين
خداپرستي ميسازد ،تا آنجا كه سنگهاي بيجاني را برميگزيند و به دلخواه ميپرستد)،
آيا تو وكيل او خواهي بود؟ (و ميتواني او را از هواپرستي به خداپرستي برگرداني و از
ضاللت به هدايت بكشاني؟!) ،آيا گمان ميبري كه بيشتر آنان (چنان كه بايد) ميشنوند
يا ميفهمند؟! (نه! آنان ّ
تفكر و تع ّقل ندارند) ايشان همچون چهارپايان هستند ،و بلكه
گمراهتر» (خرمدل1387 ،ش ،صص755و.)756
خالصه اینکه انسان مرکب از روح و بدن است .جسد او خواسته هایی از نوع خواسته های
عالم پایین خود دارد و روح نیز تمایالتی از نوع تمایالت عالم باالی خود .اگر انسان
تمایالت روحی خویش را زیر سلطه گرایشهای بدنی قرار دهد ،از شکل انسان صاحب
اختیار ،به حیوانی منفور مبدل می گردد .این چنین کسی همان است که شاعر مؤمن
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خطاب به او می گوید« :ای خدمتگزار تن ،تا چند در خدمتش می کوشی؟ آیا از چیزی که
سراپا زیان است ،سود می جویی؟ به روان خویش روی آور ،و برتریهای آن را به کمال
رسان ،که انسان بودنت با روان است ،نه تن!» (خرقانی1388 ،ش ،ص.)290
هنگامی که انسان ارزش نفس خود را درمی یابد و به راز خدایی آن پی ببرد و جنبه
آسمانیش را بر جنبه زمینی حاکم گرداند و قبل از مرکب ،به راکب و پیش از چهاردیواری،
به ساکن خانه توجه نماید و اشتیاق روانی را بر انگیزه بدنی چیره سازد ،انسان صاحب
ات ُأولَ ِئ َ
الصالِ َح ِ
ك ُه ْم خَ ْي ُر الْ َب ِر َّي ِة»
ين آ َم ُنوا َو َع ِم ُلوا َّ
اختیار و توانگری شده است« :إ َِّن الَّ ِذ َ
(بینه)7 ،؛ «بيگمان كساني كه مؤمن هستند و كارهاي شايسته و بايسته ميكنند ،آنان مسلم ًا
خوب ترين انسانها هستند» (خرمدل1387 ،ش ،ح .)1317از اینجا است که خداوند ،روزه
را مقرر نموده است تا انسان به وسیله آن از سلطه غرایز و زندان بدن خویش آزاد شده،
بر تحریکات شهوانی خود غالب گردیده و بر مظاهر حیوانی خویش حاکم شود و به
فرشتگان همانند گردد .بنابراین شگفتی ندارد که روح شخص روزه دار اوج گرفته ،به
جهان باالتر نزدیک شده ،د ِر آسمان را با دعای خویش بکوبد و آن را بگشاید و پروردگار
خود را بخواند و پذیرفته شود و خداوند به او بگوید« :لبیک بنده من ،لبیک!» .پیامبر
اسالم(ص) در این باره میفرماید« :أربعة ال ترد لهم دعوة حتی تفتح لهم أبواب السماء
و تصیر الی العرش :الوالد لولده ،المظلوم علی من ظلمه ،و المعتمر حتی یرجع ،و الصائم
حتی یتفطر» (کلینی1413 ،ق ،ج ،2ص)510؛ «چهار نفر هستند که دعایشان برنمیگردد
تا آنگاه که درهای آسمان گشوده شود و این دعاها به عرش برسد .یکی دعای پدر برای
فرزندش ،دیگری دعای مظلوم درباره کسی که به او ظلم کرده است ،سوم دعای عمره گزار
تا آنگاه که به وطن خویش بازگردد و چهارم دعای روزه دار تا وقتی که افطار کند».
 .5روزه و ارتباط آن با رشد معنوی
انجام عبادات هر کدام آثار و برکات معنوی و مادی بر وجود انسان می گذارند که
می توان روزه را از مهمترین این عبادات نام برد .روزه نیز ابعاد گوناگونی دارد که از
برجسته ترین آنها ،بعد معنوی و فلسفه تربیتی است.
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از فواید مهم روزه این است که روح انسان را تلطیف ،و اراده انسان را قوی و غرایز او
را تعدیل میکند .روزهدار باید در حال روزه با وجود گرسنگی و تشنگی از غذا و آب و
همچنین لذت جنسی چشم بپوشد و در عمل ثابت کند که او میتواند نفس سرکش را رام
معنویت و عبادت کند تا بر هوسها و شهوات خود مسلط شود.
در حقیقت بزرگترین فلسفه روزه همین اثر روحانی و معنوی است ،انسانی که انواع
غذاها را در اختیار دارد و هر لحظه تشنه و گرسنه شد به سراغ آن میرود ،شبیه درختی
است که در پناه دیوارهای باغ و کنار نهرها میروید ،این درختان نازپرورده ،بسیار
کم مقاومت و کمدواماند ،اگر چند روزی آب از پای آنها قطع شود ،پژمرده میشوند و
میخشکند .اما درختی که از البه الی صخرهها در دل کوهها و بیابانها بیرون آمده و
نوازشگر شاخههایش ،طوفانهای سخت ،آفتاب سوزان و سرمای زمستان بوده است؛ با
انواع محرومیت ها دست به گریبان ،با دوام و پراستقامت و سختکوش است .روزه نیز با
روح و جان انسان همین عمل را انجام میدهد و با محدودیت های موقت به او مقاومت
و قدرت اراده و توان مبارزه با حوادث سخت میبخشد و چون غرایز سرکش را کنترل
میکند؛ بر قلب انسان نور و صفا میپاشد (مکارم شیرازی ،بیتا ،ج ،۱ص .)۶۲۹در حدیثی
از امیر مؤمنان ،علی(ع) میخوانیم که از پیامبر(ص) پرسیدند :چه کنیم که شیطان از ما
دور شود؟ فرمود« :الصوم یسود وجهه و الصدقة تکسر ظهره و الحب فی اللهَّ و المواظبة
علی العمل الصالح یقطع دابره و االستغفار یقطع وتینه» (راوندی ،ص)۱۹؛ «روزه چهره
شیطان را سیاه میکند ،انفاق در راه خدا پشت او را میشکند و دوست داشتن برای خدا
و مواظبت بر عمل صالح دنباله او را قطع میکند و استغفار رگ قلب او را میبرد» .وقتی
کالم امیر بیان ،علی(ع) به هنگام بیان فلسفه عبادات به روزه میرسد ،چنین میفرماید« :و
الصیام ابتالء الخالص الخلق» (دشتی ،کلمات قصار)۲۵۲؛ «خداوند روزه را از این جهت
تشریع فرموده که روح اخالص در مردم پرورش یابد» .در شب معراج و شب وصال پیامبر
اسالم(ص) با معبود و محبوب خویش ،پروردگار مهربان در مقام بیان آثار روزه و نتایج
آن به فرستاده اش این چنین فرمود« :ای احمد! نتیجه و حاصل روزه ،کم خوردن و ثمره
کم گفتن ،حکمت است؛ زیرا که حکمت ،معرفت را در پی خواهد داشت و معرفت ،یقین
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را و چون بنده به یقین رسید ،برایش فرقی ندارد که چگونه شب را به صبح برساند .در
سختی بوده و یا در آسایش ،و همانا این مقام رضا است .آن کس که در تحصیل رضایت
من بکوشد ،سه خصلت و ویژگی مهم را ارزانیاش می کنم :اول؛ شکری که با هیچ جهلی
آمیخته نباشد ،دوم؛ ذکری که فراموشی در آن راه نیابد و سوم؛ محبتی که هرگز عالقه
غیر من را بر محبت من نگزیند .و چون بندهام مرا دوست داشت ،من هم او را دوست
می دارم ،در میان بندگانم ،محبوبش می کنم؛ دیده قلبش را به جاللت و عظمتم می گشایم
و در ظلمت شب و روشنای روز با او مناجات می کنم» (دیلمی1412 ،ق ،ج ،۱ص.)۲۰۴
 .6روزه ،پرورش اراده و خودسازی
روزه دارای نوعی تقویت اراده ،خودسازی ،و تمرین استقامت می باشد .روز دار ،گرسنه
می شود ،درحالی که غذای مطبوعی در برابر دارد و با آنکه آبی گوارا در دسترس او قرار
دارد ،تشنه می ماند و با وجود آنکه همسرش در کنار اوست ،خویشتنداری می کند .هیچ
مراقبتی جز خدا و هیچ حاکمی غیر از ایمان باالی سرش نیست و چیزی غیر از اراده
نیرومند خود ،نگاهش نمی دارد و این کار را هر روزه در طول حدود  15ساعت و یا
بیشتر ،و  29روز یا  30روز در هر سال تکرار می کند .کدام مدرسه ای مانند مدرسه روزه
که اسالم آن را در هر ماه رمضان به طور اجباری و در مواقع دیگر به صورت اختیاری
می گشاید ،می تواند این چنین به تربیت اراده انسانی و آموزش صبر و شکیبایی بپردازد؟!
یک دانشمند روانشناس آلمانی ،پیرامون تقویت اراده مطلبی نوشته و در آن ثابت کرده
است که روزه ،بهترین وسیله این کار است (خرقانی1388 ،ش ،ص .)292اما اسالم بر
دانشمندان روانشناس هم نظیر پزشکان ،پیش جسته و کافی است به این پیام رسول
خدا(ص) به جوانان گوش فرا دهیم که می فرماید« :ای جوانان ،هر کدام از شما ،توانایی
دارید ازدواج کنید؛ زیرا که چشمتان را (از لغزش) می پوشاند و غریزه جنسی را از
انحراف باز می دارد و هرکس نمی تواند ،روزه بگیرد که روزه برای او سپر است» (بخاری،
1422ق ،ج ،9ص ،112ح5066؛ مسلم ،ج ،2ص ،1018ح .)1400به خاطر ویژگی
ِ
صبرآموزی ماه رمضان است که رسول خدا(ص) آن را به صبر نسبت داده و فرموده است:
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«روزه ماه صبر (رمضان) و سه روز در هر ماه ،دغدغه و وسوسه نفس و درون را بيرون
مي افكند» (البانی1408 ،ق ،ح .)3804در حدیث دیگری آمده است« :هر چیزی زکاتی
دارد و زکات بدن ،روزه است و روزه نصف صبر است» (کلینی1413 ،ق ،ج ،4ص.)62
روزه به این دلیل نصف صبر است که در انسان سه گرایش وجود دارد .1 :گرایش
شهوانی که در جانوران نیز هست .2 .گرایش خشم و غضب که درندگان هم دارند .3
گرایش روحی همانگونه که در فرشتگان وجود دارد .وقتی که نیروی گرایش روحی او
بر یکی از دو نیروی دیگر چیره می شود ،نصف صبر است و چون به هنگام روزه ،فرد
مسلمان بر نیروی شهوت جنسی و شهوت شکم فائق می آید ،به حق آن را نصف صبر
دانسته اند (خرقانی1388 ،ش ،ص.)292
نتیجه
اسالم دین تسلیم و گوشه نشینی نیست ،بلکه دین جهاد ،مبارزه دائمی و خودسازی
است .یکی از وسیله های الزم برای جهاد نیز صبر و اراده نیرومند حاصل از ماه مبارک
رمضان است .در نتیجه ،کسی که با خود مبارزه نکرده باشد ،هرگز نمی تواند با دشمن
بستیزد ،دلیل بر این گفتار سیری در آیات قرآن مربوط به ماه مبارک رمضان (بقره-183 ،
 )187و احادیث نبوی و سیره بزرگان دین است که بهترین گواه بر صحت این ادعا است
که بعد از این آیات خداوند دستور به تربیت نفس ،تهذیب درون و خودسازی داده است،
سپس در ادامه آیات (بقره )193-190 ،دستور به جهاد با سالح در میدان نبرد داده شده
است ،انسان در صورتی که بر نفس و شهوات خویش غلبه نکرده باشد ،محال است که بر
دشمن خود پیروز گردد و کسی که بر گرسنگی صبر نداشته باشد ،بعید است که دوری از
وطن و نزدیکان خویش را به خاطر هدف بزرگی تحمل نماید.
روزه ،به خاطر ویژگی صبر و خویشتنداری آن ،از نمایانترین وسایل اسالم برای آمادهسازی
مؤمن شکیبا است که تنگدستی ،گرسنگی و محرومیّت را تحمل مینماید و سختی ،خشونت
متحمل آنها میگردد ،با گشاده رویی می پذیرد.
و دشواری زندگی را تا وقتی که در راه خدا
ّ
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