


طلیعه سخن
در آستانه فرارسیدن شب های پرفیض قدر 
که یادآور شهادت مظلومانه  ی امام علي)علیه 
السالم( است شایسته است مبانی و شاخصه 
های معرفتی آن امام همــام بیش از پیش 

مورد توجه قرار گیرد.

آغاز اسالم با مقولۀ حکمت پیوند خورده است 
کتاب اسالم قرآن، و پیامبر اسالم حکیم اند 
و خداوند حکیم، در شب قدر امر حکیم]1[ 

را نازل فرمود.

لــذا مبنای معرفتــی اســالم، رد عرفان و 
فلســفه و تأکید بر حکمت است که مقوله 
ای کالمی و فقهی اســت. اما پس از رحلت 
پیامبر اکرم)ص( و وقوع ســقیفه حکمت به 
قهقرا رفت و قبیله گرایی و اشرافیت بر اریکۀ 
قدرت نشســت که اوج آن در زمان خلیفۀ 
دوم بــر مبنای عرفان و زهد نمایان شــد و 
شالوده های معرفتی اســالم تغییر یافت و 
خودمفسری و عقل خودبنیاد »فقه رأی« با 
چاشنی خشونت، جایگزین حکمت نبوی و 

احکام و فقه روزمرۀ مردم گردید.

دوگانــۀ زهد عمری و اشــرافیت عثمانی به 
شکل گیری عرفان خشن خوارجی و عرفان 
باز و اباحه گر بنی امیه منتهی شــد که این 
همانی عرفان رادیکالی خوارج و عرفان اباحه 
گر بنی امیه در تکفیر و سب امام علی )علیه 
السالم( و در نهایت شــهادت مظلومانۀ آن 
حضرت و نیز خشــونت زاید الوصف نسبت 
به جنازه امام حســن)علیه الســالم( و امام 

حسین)علیه السالم( نمایان گردید.

به هر حال نابودی ارزش های اسالمی، از بین 
رفتن عدالت، توزیع ناعادالنۀ ثروت و غارت 
بیت المال و فســاد بی حدو حصر در عصر 
خلفای ســه گانه، زمینه ساز نابودی شورای 
خالفت و بیعــت مردم با امــام علی )علیه 
السالم( شد،و انیچنین آن حضرت با رد زهد 
و اشرافیت خلفا، فطرت، حکمت و مصلحت 
را در بستر عدالت مبنای حکومت خود قرار 

داد.

گفتنی اســت عدالت و تــالش برای تحقق 
قســط مقوله ای فطری و جهانشمول است 

که همۀ مکاتب و ادایان الهی و همۀ جوامع 
بشــری برای دســت یابی به آن تالش می 
کنند؛ بر این اساس می توان فطرت، عدالت 
و حتی حکمت را به عنوان عنصر فراساختار 
در نظر گرفت که بر دین حاکم و وارد است.

 کالم نورانــی امیر المؤمنیــن علي )علیه 
ن أتاَك  السالم( که فرمود: »ُخِذ الِحکَمَۀ ِممَّ
بِها ، َو انُظر إلی ما قاَل َو ال تَنُظر إلی َمن قاَل 
؛ حکمــت را ، از هرکه برایت آورد ، فراگیر، 
و به گفتار بنگر و به گوینده منگر«]2[موید 
این مّدعاســت و نشان می دهد فقه منهای 
حکمت و مصلحت )بــه معنای ایجاد صلح 
و آرامش( غیر قابل پذیرش اســت؛ چرا که 
فلســفۀ دین احیاء زندگی اســت: » یَا أَیَُّها 
ُسوِل إَِذا َدَعاُکْم  ِ َولِلَرّ الَِّذیَن آَمُنوا اْسَتِجیُبوا ِلَّ
لَِما یُْحِییُکْم؛ ای کسانی که ایمان آورده  اید! 
دعوت خدا و پیامبر را اجابت کنید هنگامی 
که شما را به سوی چیزی می خواند که شما 

را حیات می بخشد!«]3[

عدالت یعنی قرار گرفتن هر چیزی در جای 
مناســب خود، در این بیــن حکمت علم و 
دانش راهبردی در تحقق این مسأله است که 
بر مبنــای عرف و زندگی روزمرۀ مردم)عقل 

عملی( شکل می گیرد.

این مهم غیر از حکمت نظری)فلسفه( است 
که فارغ از عدالت طلبی و صلح محوری مردم، 
با عقل نخبگانی به دنبال صدور فتوای جنگ 
و خشونت است، همانطور که فیلسوفان غربی 
هم چون پوپــر، دو جنگ جهانی اول و دوم 
را بر جهــان تحمیل کردند و هم اکنون نیز 
فیلسوفان لیبرال و فاشیســت، جهان را به 

ورطۀ جنگ جهانی سوم کشانده اند.

فقــه عرفانی نیز هم چون فلســفه، فارغ از 
عدالت و مصلحت و حکمت، در قالب اشرافیت 
عثمانی، بنی امیه و خوارج)زهد عمری( در 
پی جنگ طلبی است که جنگ جمل، جنگ 
صفین و جنگ نهروان مویّد این مدعاســت؛ 
در واقع جنگ طلبی و اســتبداد، اهرم فشار 
فقه رادیکال و فقه اباحه گر برای استمرار و 
تداوم حکومت است که استمرار این جریان 

را امروزه می توان در داعش مشاهده کرد.

بر خالف حکومت عمر که به نام جهاد بر طبل 

جنگ طلبی می کوبید، لیکن امام علی )علیه 
السالم( به دنبال مصلحت و صلح بر مبنای 
رأفت و عدالت بود؛ لذا به قراردهای اجتماعی 
اهتمام می ورزید که مســألۀ حکمّیت موید 

این مدعاست.

لذا اســاس حکمت علوی بــر فریضۀ امر به 
معروف و نهی از منکر منحصر اســت، و این 
مسأله یعنی نفی اشــرافیت و اولیگارشی و 
تأکیــد بر جمهوریت که در روش شناســی 
حکومت آن حضرت بســیار درخشان است، 
لذا در بیان نورانی امام علی )علیه الســالم( 
می خوانیم: تمام کارهای نیک ، حتی جهاد 
در راه خــدا در برابر امر به معروف و نهی از 
منکر چون قطره ی آبی است در برابر دریای 

پهناور. 

در واقع هرمنوتیک صلح طلبی و مردم گرایی 
امام علی )علیه السالم(را می توان در فریضۀ 
امر به معروف و نهی از منکر مشــاهده کرد؛ 
چرا که این فریضه باید توسط امت نه با زبان 
و ســخنرانی.. بلکه با عمل و رفتار در جامعه 
ســاری و جاری گردد تا پیبغمبر شــاهد بر 
امت باشد و امت نیز شاهد بر امت های دیگر 

گردد.

عمران و آبادی نقطۀ ثقل حکومت امام علی 
)علیه السالم( است؛ لذا باالترین عبادت، کار 
و عمل اســت و نه زهد و گوشه نشینی؛ در 
دوران کوتــاه خالفــت آن حضرت علیرغم 
تحمیل جنگ های فراوان از سوی دشمنان، 
لیکن رفاه نسبی در کوفه ایجاد شد و مردم 
از خدمــات اجتماعی بهره مند شــدند، در 
گسترۀ حکومت آن حضرت که برنامه های 
اقتصادی ایجاد شد تقریبا فقر ریشه کن شد 
و در آن مناطق فقیر وجود نداشــت. با همۀ 
این تفاســیر امام علی )علیه السالم(حاضر 
نبود با شــکم سیر بخوابد به گمان اینکه در 
وسط بیابان برهوت عربستان در یمامه شاید 
کسی گرسنه باشد، به راستی اسالم علوی در 
شیوۀ حکمرانی مسئوالن و سبک زندگی و 

معیشت آنان تا چه حد محقق شده است!  
]1[ »فِیَها یُْفَرُق ُکُلّ أَْمٍر َحِکیٍم؛در آن شــب هر امری بر اساس 

حکمت )الهی( تدبیر و جدا می گردد«؛) سوره دخان،آیۀ4(.
]2[ غرر الحکم و درر الکلم،ص58.

]3[ سوره انفال، آیۀ24.
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پیام ها و بیانیه ها

خبر رحلت آیت ال حاج شیخ محمد محمدی 
ری شهری رحمت ال علیه موجب تاسف و 

تاثر گردید.

این عالم مجاهد خدمات زیادی را در کارنامه 
خود بر جای گذاشته که یکی از شاخص ترین 

آن، پایه گذاری و تاسیس مجموعه دارالحدیث 
است که در تربیت طالب و اساتید برجسته 
علوم قرآن و حدیث و تدوین و نشر تراث اهل 

بیت علیهم السالم نقش بسزایی دارد.

اینجانــب این ضایعــه را به بیت ایشــان و 

حوزه هــای علمیــه و عمــوم ارادتمندان و 
خصوصــاً  خدمتگــزاران آســتان حضرت 
عبدالعظیم حسنی تسلیت عرض نموده و از 
درگاه خداوند متعال علّو درجات ایشان و صبر 

و اجر بازماندگان را مسئلت می نمایم.

 حضــور محترم حضرت آیت ال شــبیری 
زنجانی )دامت برکاته(

خبر فــوت صهــر مکّرم تان جنــاب آقای 
حجت االسالم والمسلمین حاج شیخ مهدی 
بیگدلی )رحمۀال علیه( موجب تأّسف و تأثّر 

گردید.

وجــود این عالــم فاضــل که بــه دقت و 
سخت کوشی شهرت داشت برای حوزه علمیه 

قم مایه برکت بود.

ضایعه فقدان ایشــان رابه جنابعالی، تمامی 
بســتگان و آن بیت مکّرم و شــاگردان وی 
تســلیت عرض می کنــم و از درگاه خداوند 

متعال علّو درجــات آن عالم بزرگوار و صبر 
جمیل و أجر جزیل برای بازماندگان مسئلت 

می نمایم.

والسالم علیکم و رحمۀ ال و برکاته

پیام تسلیت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مّدظّله(  به مناسبت رحلت

 آیت اهلل حاج شیخ محمد محمدی ری شهری رحمت اهلل علیه 

پیام تسلیت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی به مناسبت رحلت 

حجت  االسالم والمسلمین حاج شیخ مهدی بیگدلی رحمت اهلل علیه

پیام تسلیت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی به مناسبت رحلت 

حجت االسالم و المسلمین کاردان رحمت اهلل علیه 

 خبر رحلت عالم وارسته و فقیه مجاهد آیت 
ال ســید مجتبی رودباری رحمت ال علیه 

موجب نهایت تاسف گردید.

 این عالــم ربانی در منطقه گیالن منشــاء 
برکات فراوانی برای عموم مردم بود.

 ارتباط گرم با مردم، تربیت علمی و اخالقی 
شاگردان و تالیف آثار علمی از ثمرات وجودی 

ایشان بود.

اینجانب ضایعه رحلت ایــن فقیه بزرگوار را 
به بیت ایشــان و حوزه علمیه و مردم مؤمن 
استان گیالن و ارادتمندان وی تسلیت عرض 

می کنم و علــّو درجاتش را از درگاه خداوند 
متعال مسئلت می نمایم و برای بازماندگان 

صبر جمیل و اجر جزیل طلب می نمایم.

و السالم علیکم و رحمۀ ال و برکاته.

پیام تسلیت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)مّدظّله( به مناسبت رحلت

خبر رحلــت عالم ربانی، ابوالشــهید جناب  آیت اهلل سید مجتبی رودباری رحمت اهلل علیه 
حجت االســالم و المسلمین حاج شیخ رضا 
کاردان رحمت ال علیه موجب تأثّر و تأّسف 

فراوان گردید.

این استاد اخالق و حافظ قرآن سالیان متمادی 
در نشر معارف اهل بیت علیهم السالم و دفاع 
از حریم والیت کوشــید و با تربیت شاگردان 

و تالیف کتب ارزنده به حوزه  علمیه و نشــر 
فرهنگ اسالمی خدمت نمود. عموم کسانی 
که با ایشان آشــنا بودند به اخالق حسنه و 
معاشرت نیکوی وی گواهی می دهند و جز 

خیر و نیکی از او سراغ ندارند.

اینجانب این ضایعه مؤلمه را به حوزه علمیه 
و عموم شــاگردان و عالقمندان آن مرحوم و 

خصوصاً به بیت شــریف و فرزندان گرامی و 
جناب آقای حاج حمیــد مکارم داماد مکرم 
ایشــان تســلیت عرض می کنم و از درگاه 
خداوند متعال علّو درجات آن فقید سعید و 

صبر و اجر برای بازماندگان را مسئلت دارم.

والسالم علیکم و رحمۀ ال
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خبــر رحلت فقیه وارســته و عالم مجاهد و 
مردمی آیت ال آقای حاج سید محمد فقیه 

نیریزی رحمت ال علیه را دریافت کردم.

وجود ایــن عالم ربانی در میان مردم نیریز و 
امامت جمعه در سالیان طوالنی مایه برکات 

زیادی برای آن شهرستان و استان فارس بود. 
فقدان این عالم بزرگوار و استاد اخالق در آن 

منطقه  خسارتی جبران ناپذیری است.

اینجانب این ضایعه را به بیت ایشان و مردم 
استان فارس علی الخصوص شهرستان نی ریز 

تسلیت عرض می کنم و از خداوند متعال علّو 
درجات ایشــان و صبر و اجر جزیل را برای 

بازماندگان مسئلت دارم.

والسالم علیکم و رحمۀ ال.

بسم ال الرحمن الرحیم

شهر رمضان الذی أنزل فیه القرآن

خدا را صد هزار مرتبه شــکر می گوییم که 
منت بر ما نهاد و این ماه پربرکت را بار دیگر 

درك کردیم.

شــکرانه ی این نعمت بزرگ آن اســت که 
احترام ماه رمضان را نگه داریم؛ همگان سعی 
کنند در روزه ی آن بکوشــند و آن کس که 
معذور است تظاهر به روزه خواری نکند و اگر 
افــرادی متجاهرین به روزه خواری را ببینند 
به مسئولین ذی ربط خبر دهند تا از این کار 

خالف جلوگیری شود.

از وظائف مهم روزه داران در این ماه مبارك، 

کمک به نیازمندان اســت که اصوالً یکی از 
فلســفه های مهم روزه، باخبرشدن از حال 
محرومان می باشــد. در دعاهای ماه رمضان 
بارها بــرای جلب توجه همگان به محرومان 
دعا شده، لذا هر کس باید به قدر توانایی خود 
در این راه بکوشد چرا که اجر و پاداش آن تا 

هفتاد برابر پاداش در غیر ماه رمضان است.

از ســوی دیگر این ماه، ماه قرآن است و الزم 
است جلســات قرائت قرآن مخصوصاً برای 
تعلیم نوجوانان و جوانان تشکیل شود و قرآن 
با توجه به معانی آیــات و محتوای پربار آن 
مورد توجه قرار گیرد. در این ماه باید مظاهر 

گناه ازجمله کشف حجاب برچیده شود.

توبه از گناهان گذشته، یکی دیگر از وظایف 
مهم روزه داراِن این ماه است؛ باید آن چنان 
توبه کاران توبه کنند که با پایان ماه، پاك و 

پاکیزه به استقبال آینده بروند.

به هر حال مــاه رمضان فرصت مهمی برای 
همه کارهای خیر و برنامه های تربیتی است. 
این فرصت پرارزش را غنیمت بشــمریم و از 
آن حداکثر استفاده را بنماییم و برای ظهور 
صاحب االمر امام زمان علیه السالم دعا کنیم.

من بــه همه ی روزه داران و عالقه مندان به 
این ماه دعا می کنم و امیدوارم که توفیقات 
الهی در این ماه عزیز شــامل حال همه ی ما 

گردد.

پیام تسلیت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی)مّدظّله( به مناسبت رحلت 

آیت اهلل آقای حاج سید محمد فقیه نیریزی رحمت اهلل علیه 

پیام آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی به مناسبت ماه مبارک رمضان

حضــرت آیت ال العظمی مکارم شــیرازی 
در دیدار سردار اشــتری فرمانده کل نیروی 
انتظامی کشــور با تبریک آغاز سال جدید و 
اعیاد شعبانیه، تنوع در وظایف و تعداد باالی 
کادر را از علل اهمیت و سختی کار در نیروی 
انتظامی دانسته و فرمودند: اینکه بتوان به تمام 
جنبه های نیروی انتظامی رسیدگی کرد، کار 
آسانی نیســت اما بدون تردید با تالش مؤثر 

واقع خواهد شد.

ایشان مسألۀ حجاب را از موارد مهم در سطح 
جامعه و به ویژه قم دانســته و افزودند: وضع 
حجاب در مجموع خوب نیست به خصوص در 

مسافرت ها که گویا آزادی بیشتری احساس 
می کنند. باید برای معضل بی حجابی راهکار 

ارائه داد.

ایشــان در ادامه به معضالت و مفاسد فضای 
مجازی اشــاره کرده و فرمودند: همچنان که 
قبال نیز گفته شــد فضای مجازی بالی مهم 
عصر و زمان ماســت و بسیاری از مفاسد، از 
فضای مجازی است و در واقع، فضای مجازی 

پایگاه شیطان شده است.

حضــرت آیت ال العظمی مکارم شــیرازی 
بازشــدن دانشــگاه ها و مدارس را ضروری 
دانسته و فرمودند: با کم شدن بیماری کرونا 

باید هر چه زودتر دانش آموزان و دانشجویان 
در کالس هــای درس شــرکت کنند. ما در 
حــوزه علمیه نیز اصرار داریم که درس ها به 

صورت حضوری برگزار گردد.

معظم له در پایان این دیدار بر آموزش پرسنل 
و کادر اداری نیروی انتظامی نسبت به مسائل 
دینی و مذهبــی تأکید کرده و فرمودند: اگر 
خدای ناکرده میان پرســنل نیروی انتظامی 
افراد ضعیف االیمانی باشند، باعث می شود 
تا نســبت به وظیفۀ خود کوتاهی کرده و به 

جایگاه نیروی انتظامی خدشه وارد گردد.

فضای مجازی پایگاه شیطان شده است

دیدارها
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گزارش تصویری

حضور آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله در مسجد مقدس جمکران

دیدار حجت اإلسالم والمسلمین محمد جواد فاضل لنکرانی )زید عّزه( 

گزارش تصویری دیدار بیت آیت اهلل علوی گرگانی )رحمت اهلل علیه(
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1یادداشت

مسأله ی والیتعهدی امام رضا علیه السالم
 از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله

زندگی امــام علی بن موســی الرضا علیه 
السالم ابعاد مختلفی دارد که یکی از ابعاد 
مهم آن  مســأله ی والیت عهدی اســت. 
هدف این است که در این نوشتار، این بُعد 
زندگی امام علیه الســالم را مورد بررسی 

قرار دهیم.

دشــمنی با اهل بیت علیهم السالم، 
سیاست ثابت خلفای عباسی

خودکامگان عباسی  پس از سقوط امویان، 
از این فرصت بســیار مناســب سیاسی و 
اجتماعــی به نام اهل بیت پیامبر صلّی ال 
علیه وآله وســلّم و به عنوان عباس عموی 
رســول خدا صلّی ال علیه وآله وسلّم و با 
استفاده از شــعار »الرضا آلل محّمد«، که  
شــعار ثابت و قطعی انقالب های اسالمی 
و مردمــی بر ضد بنی امیــه بود، روی کار 

آمدند.

مردم مســلمان گمان می کردند که چون 
آن ها به راستی نسبتی با پیامبر صلّی ال 
علیه وآله وســلّم دارند، می خواهند آیین 
و ســنت او را زنده کنند و مرهمی بر زخم 
های جانکاه دوران بنــی امیه بگذارند؛ اّما 
بنی عباس به سرعت نقاب ها را کنار زدند 
و هنگامی که پای خــود را محکم دیدند، 
همــان حکومت خودکامه و اســتبدادی و 
خفقان بار بنی امیه را تکرار کردند، و حتی 
بســیاری از جنایت های آن ها از بنی امیه 

نیز پیشی گرفت!

زندان ها در زمان آن ها گسترش عجیبی 
پیدا کرد و در بغداد زندان ها و شــکنجه 
گاه های هولناکی تأســیس شد. مخصوصاً 
کشــتار بی رحمانه آل علی علیه الســالم 
و اوالد فاطمه زهرا علیها الســالم شــدت 
گرفــت. حیف و میل بیــت المال و غارت 
ذخایــر اســالمی به حــد اعلی رســید و 
تشــریفات و تجمالت دربار آن ها از بنی 

امیه بیشتر شد.

اموال عظیمی که از طریق غنایم جنگی و 
گسترش اسالم و خراج به بیت المال سرازیر 
می شــد و می بایست در راه نشر فرهنگ 
اسالمی و عمران سرزمین ها پهناور اسالم 
و رفاه حال مستضعفان هزینه می شد، به 
طرز بسیار زننده ای صرف هوسرانی های 

آن ها می گشت.

اّما خیلی زود مردم مسلمان ماهیت آن ها 
را شــناختند و نطفه انقالب های مجدد بر 
ضد این گروه ســالوس و ریاکار، مخصوصاً 
در ایــران زمین، پرورده شــد و بذر قیام 
های اســالمی و مردمی در همان سرزمین 
قهرمان پرور خراســان و زادگاه ابومســلم 

پرورش یافت.

علیه  رضا  امام  به  والیتعهدی  تحمیل 
السالم

نوبت به مأمون رسید. او که شامه سیاسی 
قوی داشــت و بسیار زیرك و هوشیار و در 
عین حال، بی رحم و قسی القلب بود، برای 
این که بر این انقالب ها پیشی بگیرد، فوراً 
مرکز حکومت را تغییــر داد و از بغداد به 
قلب خراسان منتقل کرد تا از طریق تهدید 
و تطمیع، این مرکز مهم انقالب را خاموش 

سازد و از نزدیک ناظر بر اوضاع باشد.

از سوی دیگر، او می دانست تمام چشم ها 
در آن زمان به امام علی بن موســی الرضا 
علیه السالم دوخته شده است و اوست که 
می تواند رهبر این انقالب بزرگ باشد. لذا 
پیش از آن که مردم مقدمات کار را فراهم 
کنند و اطراف امام علی بن موســی الرضا 
علیه السالم را بگیرند، مأمون پیشنهاد خود 
مبنی بر واگذاری خالفت به آن حضرت را 
مطرح کرد.امام علیه السالم از پذیرفتن آن 

به شدت امتناع ورزید.

مأمون گفت: پس والیت عهدی  را به شما 
واگذار می کنم. حضرت علیه السالم فرمود: 
مرا از این کار معذور دار. »فقال له المأمون 
کالما فیــه کالتهدید له علی االمتناع علیه 
و قــال فی کالمــه: ان عمر بــن الخطاب 
جعل الشوری فی ست احدهم جدك امیر 
المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السالم و 
شرط فیمن خالف منهم ان یضرب عنقه و 
البد من قبولک ما اریده منک، فانی ال اجد 
عنه؛ مأمون ســخن تهدیدآمیزی  محیصاً 
به زبان آورد و در ضمن ســخنانش گفت: 
عمر بن خطاب خالفت را به طور مشورت 
میان شش تن قرار داد که یکی از آنان جد 
تو امیرالمؤمنین علــی بن ابی طالب علیه 
السالم بود و شرط کرد درباره آن کس که 
از این شــش تن سرپیچی کند، گردنش را 
بزنند و شــما به ناچار بایــد آن چه را من 
خواســته ام، بپذیری. مــن راهی جز این 

ندارم«.

و اینچنین مأمون حضرت را مجبور ساخت 
که به خراســان بیاید، ظاهــراً محترمانه و 
به عنوان والیت عهد، اّما در باطن ایشــان 
را تحــت نظر قــرار داد تــا از این جهت 
فکرش راحت باشــد. او فکر می کرد با این 
برنامه،دیگر خطــری حکومت او را تهدید 

نخواهد کرد. 

والیتعهدی به مثابه ی رسانه ای برای 
نشر علوم اسالمی

زمان امام رضا علیه الســالم زمان بســیار 
مهّمــی بود که اســالم گســترش یافته و 
مکاتب و مذاهب مختلــف در جامعه پیدا 
شــده بود. کتاب های متعــّددی به عربی 
ترجمه شده و افکار اسالم با مکاتب مختلف 
مخلوط شده و افکار التقاطی به وجود آمده 
بود. تبلیغات ضد اسالمی فراوان و مسلمان 
های خالص کم شــدند. امام علیه السالم 

در چنین زمانی برای یک نهضت فکری و 
علمی قیام کرد. در آن زمان وسایل ارتباط 
جمعی نبود، یکی از بهترین مکان ها برای 
نشر افکار، دربار خلفا بود که اگر مسئله ای 
در آنجا مطرح می شد، سینه به سینه نقل 
شــده و گسترش می یافت. یکی از دالیلی 
که امام والیت عهــدی مأمون را پذیرفت 
همین جهت بود به خصوص که مأمون هم 
در ظاهر اّدعای تشیع می کرد و هم مردی 
دانشــمند بود و می خواست با علما باشد 
و دانشــمندان به دربارش راه داشتند، به 
همین جهت دربــار او محّل بحث مذاهب 

مختلف بود. 

لذا گرچه والیتعهدی از ســوی مأمون به 
حضــرت رضا علیه الســالم تحمیل شــد 
وایشان برخالف میلشان از مدینه به طوس 
آمدند، لیکن هنر امــام تبدیل این تهدید 
به عنــوان فرصت بود و با توجه به اینکه در 
آن زمان رســانه ای وجود نداشــت و تنها 
رسانه فعال نیز از آن دشمن بود، امام علیه 
الســالم با پذیرش والیت  عهدی از شرایط 
دربار مأمون که مانند رســانه اخبار را در 
جامعه پخــش می کردند بــه خوبی بهره 
گرفت و از طریق همین رسانه برای تقویت 
پایه های عقیدتی دین تالش کرد و شک و 

شبهه  ها را برطرف نمود.

 یکــی از دالیل پذیــرش والیت عهدی از 
ســوی امام رضا علیه الســالم این بود که 
ایشان می توانست از طریق جایگاه والیت 
عهدی علوم اسالمی را در جهان گسترش 
دهد. جایگاهی که امام رضا علیه السالم در 
والیت عهدی به دســت آورد باعث شد تا 

پرده از علوم اسالمی برداشته شود.

در تبییــن این مدعا باید گفــت به دلیل 
جاذبه دربار خالفت )بیم و ترسی که مردم 
داشتند از یک سو و جوایز کالن مأمون از 
ســوی دیگر(، معروف ترین و فعال ترین 
دانشــمندان مذاهب و فرقــه ها به آن جا 
راه مــی یافتند و جلســات مناظره ای که 
با هیچ قیمت امکان تشــکیل آن در خارج 
از دربار نبود، برپا می کردند. این جلسات 
به امام علیه الســالم مجال بســیار خوبی 

برای ادای رســالت بزرگ خویش در نشر 
علوم اسالمی و بســتن راه بر مخالفان در 
آن شرایط حساس تاریخ اسالم می داد که 
این، یکــی از بزرگ ترین آثار غیر منتظره 
والیت عهدی تحمیلی مأمون بر امام علیه 

السالم بود.

والیتعهدی و مناظره  های تاریخی امام 
رضا علیه السالم

به اعتقاد مــن یکی از دالیلی که حضرت، 
والیتعهدی را پذیرفت این بود که بتواند با 
ســایر بزرگان ادیان و مذاهب مناظره کند 
و حقانیت اسالم را به آن ها بفهماند؛ چون 
حضرت به این مسئله شناخته شده بودند؛ 
امام رضا علیه اسالم می دانستند در دربار 
مامون امکان مناظره و شکســت مذاهب 
انحرافی را دارند و در این راستا والیتعهدی 

مامون را پذیرفتند.

در نتیجه امام علیه الســالم از جلســات 
مناظــره دربــار مأمون به عنــوان  یکی  از 
مؤثرترین  وســایل  ارتبــاط جمعی آن روز 
بهره کافی گرفت؛ زیرا اخبار این جلســات 
به دلیل شــرایط خاص حاکــم بر آن، در 
سرتاسر کشــورهای اســالمی پخش می 
شد. امام از این طریق نه تنها توطئه های 
تخریبی مأمون را خنثی فرمود و او را ناکام 
گذاشت، بلکه جامعه اسالمی آن روز را که، 
در شــرایط بسیار حساسی از نظر فکری و 
فرهنگی به ســر می برد، از انحراف  رهایی 

بخشید.

در واقع اگر دفاعیات امام رضا علیه السالم 
از مکتب اهل بیت علیهم السالم نبود اسالم 
به خطر می  افتاد، لذا خدمتی که حضرت 
رضا علیه الســالم در مناظرات خود کردند 
بسیار بی نظیر و ارزشــمند بود، به همین 
جهت نیز یکــی از القاب این بزرگوار عالم 

آل محمد صلّی ال علیه وآله وسلّم است.

والیتعهدی و تعمیق و گسترش تشیع 
ایرانیان

یکی از عللــی که امام رضا علیه الســالم 
والیتعهدی مامون را پذیرفتند این بود که 
با الهام الهی، توجه داشــتند که مهم ترین 
پایگاه تشیع ایران است و اگر به ایران سفر 

کنند این کشور را پایگاه فرهنگ اهل بیت 
علیهم السالم خواهند کرد.

لذا مأمــون زمانی که حضــرت رضا علیه 
الســالم را به خراســان طلبیــد، از ترس 
اینکــه حضــرت از کوفه و قــم که مرکز 
عمده شــیعیان آن روز بــود عبور نکند تا 
مشکلی برای حکومت وقت حاصل نشود، 
به حضرت نوشــت از طریق  بصره و اهواز 
و فارس به ســمت خراســان حرکت کند. 
ولی برخی شــواهد تاریخی نشان می دهد 
که حضرت از مسیر قم به خراسان رفت و 

مّدت کوتاهی در قم اقامت داشت.

ورود حضرت رضا علیه الســالم در ســال 
200 هجری به قم و اســتقبال گرم مردم 
از آن حضرت، بیانگر آن است که در اواخر 
قــرن دوم وآغاز قرن ســوم هجری در قم 
زمینه  هــای عمیق و وســیعی برای بروز 
فرهنگ تشــیع  و فقه آل محّمد صلّی ال 

علیه وآله وسلّم وجود داشته است.

قبول والیت از طرف ظالم!

در روایــات متعددی کــه از امام علی بن 
موســی الرضا علیه الســالم نقل شده می 
خوانیم کــه: بعضی از مردم که آشــنا به 
معیارهای اســالمی نبودند، گاهی به امام 
ایراد می گرفتند که چرا با آن همه زهد و 
بی اعتنایی به دنیا این پست و مقام والیت 
عهدی مامون را پذیرفته ای؟ امام در جواب 
سؤال فرمود: »آیا پیامبر برتر است یا وصی 
پیامبر« در پاســخ عرض کردند: نه پیامبر 
افضل است، فرمود: کدام افضل است، مسلم 
یا مشرك، عرض کردند مسلم، فرمود: عزیز 
مصر مشــرك بود و یوســف پیامبر بود، و 
مامون )ظاهرا( مســلمان است و من وصی 
پیامبر صلّی ال علیه وآله وسلّم و یوسف از 
عزیز مصر خواست که او را بر خزائن مصر 
قرار دهــد و گفت من حفیظ و علیمم، در 
حالی که من مجبور به پذیرفتن این مقام 

شدم.

در »فقه« در بحث قبــول والیت از طرف 
ظالم این بحث بطور گســترده آمده است 
که قبــول پســت و مقام از ســوی ظالم 
همیشه حرام نیست، بلکه گاهی مستحّب 
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و یا حتی واجب می گردد و این در صورتی 
اســت که منافع پذیــرش آن و مرجحات 
دینیش بیش از زیان های حاصل از تقویت 

دستگاه باشد.

 به هر صورت قبول یا رد اینگونه پست ها 
تابع قانون اهم و مهم اســت، و باید سود و 
زیان آن از نظر دینی و اجتماعی سنجیده 
شود، چه بسا کسی که قبول چنین مقامی 
می کند ســرانجام به خلع یــد ظالم می 
انجامد و گاه سرچشــمه ای می شود برای  
انقــالب ها و قیام های بعدی، چرا که او از 
درون دســتگاه زمینه انقالب را فراهم می 
سازد، و یا سنگر و پناهگاهی هستند برای 
مظلومان و محرومان و از فشــار دســتگاه 
روی اینگونــه افراد می کاهنــد. بنابراین 
نجات یک ملت و حفظ جان انســان های 
بــی گناه  ایجاب می کــرد که  از فرصتی 
که ایجاد شده به نفع همه مردم، مخصوصا 

محرومان، استفاده کند.

از سوی دیگر گاهی بحران های اجتماعی 
و اقتصادی چنانست که پایه  های حکومت 
خود کامگان را از اســاس مــی لرزاند آن 
چنان که همه چیز خــود را در خطر می 
بیننــد، در اینگونــه موارد بــرای رهایی 
خویشــتن از مهلکه حتی حاضرند از یک 
حکومت عادالنه مردمی استقبال کنند، تا 
خود را نجات دهند. این ها اموری اســت 
که هر یک به تنهایی می تواند مجوز قبول 

اینگونه پست ها باشد.

سخن آخر: )والیتعهدی امام رضا علیه 
و  دین  بین  رابطه  بازنمایی  الســالم، 

سیاست است(

ســیره ائّمه اهل بیت علیهم السالم نشان 
می دهد که آنان، دین را جدای از سیاست 
نمی دانســتند؛ لذا در عصــر خلفای بنی 
عّباس و بنی امیــه، غالباً امامان اهل بیت 
علیهم الســالم یا در زنــدان بودند و یا در 
تبعید و یا در خانه  هایشــان تحت نظر، و 
تمام این امور به جهت آن بود که حاکمان 
ســتمگر وقت از قیام آن ها برای تشکیل 

حکومت اسالمی بیم داشتند.

قبول والیت  عهدی  از ســوی امام علی بن 

موسی الرضا علیه الســالم هر چند تحت 
فشار مأمون و برای جهات سیاسی صورت 
گرفت. به خوبی نشان می دهد که امامان 
راستین تشــکیل حکومت عدل الهی را از 
وظایف  حتمی خود می شــمردند و از هر 
فرصتی برای آن اســتفاده مــی کردند و 
دشــمنان آن ها نیز به خوبــی بر این امر 

واقف بودند.
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2یادداشت
»انجیل«  در قرآن

از منظر حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی مد ظله 

بحث و بررسی پیرامون انجیل در پژوهش 
های اســالمی دارای اهمیت است. آیات و 
روایات و منابع تاریخی مسلمانان به دفعات 
از انجیل یاد کرده و نقل قول  های فراوانی 

در این زمینه ذکر کرده اند.

حــال در ماه رمضان که مــاه نزول کتاب 
های بزرگ آسمانی است و در کالم نورانی 
امام صادق علیه الســالم در دوازدهم ماه 
مبــارك رمضان »انجیل« نــازل گردیده، 
شایســته است این مســأله بیش از پیش 

مورد واکاوی قرار گیرد.

معنی »انجیل«؟

»انجیل« در اصل، کلمه یونانی اســت به 
معنای  »بشــارت« یا »آمــوزش جدید« و 
نام کتابی است که بر حضرت عیسی علیه 

السالم نازل شده است.

انجیل در قرآن

واژه »انجیــل« 12 بــار در قــرآن  مجید 
استعمال شده است. قرآن  در هر جا که از 
کتاب عیسی علیه السالم نام برده »انجیل« 
را به صورت مفرد آورده اســت، و نزول آن 
را از طرف خدا معرفی می کند، بنا بر این 
اناجیل بسیاری که بین مسیحیان متداول 
اســت، حتی معروف تریــن آن ها یعنی 
انجیل هــای چهارگانه )لوقا، مرقس، متی 

و یوحنا( وحی الهی، نیستند.

مسیحیان اعتقاد دارند که این چهار انجیل 
به وسیله این چهار تن از یاران مسیح علیه 
السالم، یا شــاگردان آن ها نگاشته شده، 
و تاریــخ تألیف آن ها به 38 ســال بعد از 
حضرت مســیح علیه السالم، تا حدود یک 
قرن بعــد از او می رســد؛ بنابراین کتاب 
اصلی مســیح علیه الســالم به عنوان یک 
کتاب آسمانی مستقل، به دست فراموشی 
سپرده شده و تنها بخش هایی از آن که در 

حافظه این چهار تن بوده اســت، آمیخته 
با افکار خودشــان در این  »چهار انجیل« 

تحریر یافته است.

فلسفه نزول کتاب های آسمانی؟

برای هر زمانی حکم و قانونی مقرر شــده: 
»لِــکلِّ أََجٍل کتابٌ « تا بشــریت به مرحله 
بلوغ نهایی برســد و آخریــن فرمان صادر 
شــود. بنابرایــن جای تعجب نیســت که 
خداوند یک روز تورات را نازل کند، و روز 
دیگر انجیل را، و ســپس قرآن را، چرا که 
بشریت  در زندگی  متحول  و متکامل خود، 
نیــاز به برنامه های متفــاوت و گوناگونی 

دارد.

آیــه بعد بــه منزله تأکید و اســتداللی 
اســت بر آنچــه در ذیل 

آیــه قبــل گفته 
شــد و آن اینکه 

هر  و  حادثــه  هر 
زمان  فرمانی،  و  حکم 

گفته  کــه  دارد  معینی 
اند: »ااُلموُر َمرهونٌَۀ 
کارهــا،  بأوقاتِهــا؛ 
های  زمان  گروگان 

خود هستند«.

و اگــر می بینــی بعضی از 
کتب آســمانی جای بعض دیگر 

را می گیرند به خاطر آن است که؛ 
ُ ما یشــاُء َو یْثِبُت َو ِعْنَدُه أُمُّ  »یْمُحوا الَّ

الْکتاِب؛ خداوند هر چیزی را بخواهد محو 
می کنــد همانگونه که به مقتضای اراده و 
حکمت خویش اموری را اثبات می نماید، 

و کتاب اصلی و ام الکتاب نزد او است«.

انجیل؛ کتاب آســمانی مسیح علیه 
السالم

قرآن کریم حضرت مسیح علیه السالم را به 

عنوان یکی از پیامبران اولوا العزم )صاحب 
شریعت و کتاب آســمانی( ستوده است، 
و در مــوارد متعــددی از انجیل به عنوان 
یک کتاب آســمانی یاد می کند:»َو آتَیناُه 

اْلِنِْجیَل؛ ما به او انجیل عطا کردیم«.

خداوند اهــل کتاب )یهــود و نصاری( را 
مخاطب ســاخته و می گوید: »ُقلْ  یا أَْهلَ  
الْکتابِ  لَْســُتمْ  َعلی  َشــی ٍء َحتَّــی تُِقیُموا 
التَّْوراَۀ َو اْلِنِْجیَل َو ما أُنِْزَل إِلَیکْم ِمْن َربِّکمْ ؛ 
ای اهل کتاب شما هیچ موقعیتی نخواهید 
داشت مگر آن زمانی که تورات و انجیل و 

تمام کتب آسمانی را که بر شما نازل 
و  تبعیض  بدون  شده 

تفاوت 

بر پا دارید«. زیرا این کتاب ها همه از یک 
مبدء صادر شــده و اصول اساســی آن ها 
یکی است، اگر چه آخرین کتاب آسمانی، 

کامل ترین و جامع ترین آن ها است .

انجیل؛ کتاب هدایت گر

انبیای الهی یکی بعد از دیگری با اهدافی 
هماهنگ قیام کردند و چراغ هدایت را فرا 
راه مــردم قرار دادند تــا نوبت به حضرت 
مسیح علیه السالم رسید؛ »َو َقفَّینا بِِعیَسی 
ابِْن َمْریَم؛ و بعد از آنان عیسی بن مریم را 

مبعوث کردیم«.

در قــرآن  مجیــد از »انجیل « بــه عنوان 
هدایت و نور، یاد شده  است؛ »َو َقفَّینا َعلی  
قاً لِما بَینَ   آثاِرِهْم بِِعیَســی ابِْن َمْریَم ُمَصدِّ
یَدیهِ  ِمَن التَّْوراِۀ َو آتَیناُه اْلِنِْجیَل فِیِه ُهدًی 
قاً لِما بَینَ  یَدیهِ  ِمَن التَّْوراِۀ َو  َو نُــوٌر َو ُمَصدِّ
ُهدًی َو َمْوِعَظــًۀ لِلُْمتَِّقیَن؛ و به دنبال آن 
ها )یعنی پیامبران پیشــین( عیســی بن 
مریم را قرار دادیــم که به آنچه پیش از 
او فرستاده شده بود از تورات تصدیق 
داشــت و انجیل را به او دادیم 
که در آن هدایت و نور بود 
و )کتاب آســمانی او 
نیز( تــورات را 
کــه قبل 
از او 

بود تصدیق می کــرد و هدایت و موعظه 
برای پرهیزکاران بود«.

قابل توجــه اینکه در آیه فــوق در مورد 
انجیل نخســت »فِیِه ُهدیً « گفته شــده 
ســپس »هدی« بطور مطلق آمده است، 
این تفاوت تعبیر ممکن اســت بخاطر آن 
باشــد که در انجیل و کتاب های آسمانی 
دالئــل هدایت بر هر کس بدون اســتثناء 
هست ولی برای پرهیزکاران که در آن به 
دقت می اندیشند، باعث هدایت و تربیت و 
تکامل است. البته اطالق نور به این کتاب 

در قرآن، ناظر به انجیل اصلی است.

ســخن آخر: )آیا قــرآن مندرجات 
تورات و انجیل را تصدیق می کند؟!(

خداوند در آیه 48 مائــده می فرماید: »َو 
قاً لِما بَیَن  أَنَْزلْنــا إِلَیک الْکتاَب بِالَْحقِّ ُمَصدِّ
یَدیِه ِمَن الْکتــاِب؛ ما این کتاب را به حق 
بــر تو نازل کردیم در حالی که این کتاب، 
کتب آسمانی پیشین را تصدیق می کند«.

همین امر سبب شده که جمعی از مبلغان 
یهود و مســیحی، این آیات را ســندی بر 

عدم تحریف تورات و انجیل بگیرند.

در پاســخ باید گفت: در مــورد آیاتی که 
َِّما بَیَن یَدیِه« شــده،  تعبیر بــه  »ُمَصّدًقا ل
اشــاره به این حقیقت اســت کــه آیات 
مختلفی از قرآن گواهی می دهد که نشانه 
های پیامبر اســالم و آیین او در همان 
کتاب های محّرف که در دســت 
یهــود و نصــارای آن زمان 
بوده وجود داشــته، زیرا 
اســت منظور  مسلّم 
کتاب  تحریــف  از 
آســمانی  هــای 
که  نیســت  این 
تمــام کتاب های 
موجــود باطل و بر 
خالف واقع است، بلکه 
به یقین بخشی از تورات و 
انجیــل واقعی در ال به الی همین 
کتاب ها وجود داشته و دارد و نشانه های 
پیامبر اســالم یا در همیــن کتاب ها و یا 
سایر کتاب های مذهبی که در دست یهود 

و نصاری بوده، وجود داشته است )االن هم 
اشاراتی در آن ها هست(.

ُسوُل النَّبِّیَّ اْلُّمیَّ  َِّذیَن یتَِّبُعوَن الرَّ در آیه  »ال
الَِّذی یِجُدونَُه َمکُتوبًــا ِعْنَدُهْم فِی التَّوَریِۀ 
َواْلِنِْجیــِل« ایــن حقیقت صریحــاً بیان 

گردیده است.

در هر حال آیات فوق چیزی جز »تصدیق 
کردن عملی« قرآن و پیامبر صلّی ال علیه 
وآله وسلّم نسبت به نشانه  های حقانیت او 
که در کتب گذشــته بوده است نیست، و 
داللتی بر تصدیــق تمام مندرجات تورات 

و انجیل ندارد.

ضمنا از جمله »أُوتُوا نَِصیبــاً ِمَن الْکتابِ ؛ 
بهره ای از کتاب )آســمانی( داشتند« بر 
می آید که تورات )و انجیلی( که در دست 
یهود و نصاری در آن عصر بود، تمام تورات 
و انجیل  اصلی نبود، بلکه تنها قســمتی از 
آن بود احتماال و قســمت بیشتر از این دو 
کتاب آســمانی، از میان رفتــه یا تحریف 

شده بود.

تاریخ گواهی می دهــد، اناجیل  چهارگانه 
سال ها پس از حضرت مسیح علیه السالم 
به وســیله عّده ای به رشته تحریر درآمده 
و بدیــن ترتیب از انجیلــی که به صورت 
یک کتاب آسمانی بر حضرت عیسی علیه 

السالم نازل شده نشانی در دست نیست.

موّرخــان مســیحی نیــز به این مســأله 
معترفند کــه این کتاب  ها بعــداً نگارش 
یافته و از دادن توضیح قانع کننده درباره 
اینکه انجیل واقعی )کتاب آسمانی مسیح( 

چه شده است عاجزند.

بــه همین دلیل نمی توان همه آنچه را در 
عهد جدید )انجیل و کتب وابســته به آن( 
آمده اســت پذیرفت، و نــه همه آن قابل 
انکار است، بلکه مخلوطی است از تعلیمات 
این پیامبر بزرگ، با افکار و اندیشــه های 

دیگران.

منابع:
1.تفسیر نمونه

2. پیام قرآن
3. مسیحیت در دنیای کنونی
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1پرونده ویژه

واکاوی مفهوم »جمهوری اسالمی«
از منظر آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی دام ظله

بــی تردید برای پیشــبرد اهداف مقدس 
الهی و برچیدن بساط ظلم باید از قدرت 
و قوت اســتفاده کرد. ممکن است انکار 
زبانی تأثیرات محدودی داشته باشد ولی 
آنچه می تواند بســاط ظلــم ظالمان را 
برچیند و عدل و داد را جایگزین ســازد 

همان تکیه بر قدرت است.

از این جا لزوم تشــکیل حکومت اسالمی 
برای تحقق بخشــیدن به اهداف اســالم 
استفاده می شــود که تحقق این موضوع 
را با چشم خود در تشکیل نظام جمهوری 
اسالمی مشــاهده کردیم. قبل از آن در 
مساجد و مجالس مختلف مذهبی سخن 
از احکام و برنامه های اســالمی، بســیار 
بود کتــاب های فراوانــی در این زمینه 
نوشــته شــد ولی تأثیر آن هــا محدود 
بود. آنچه توانســت بــه حکومت ظالمان 
و خودکامــگان پایان دهــد و به اجرای 
احکام اســالمی در سطح گسترده کمک 
کنــد قیام عمومی مردم و تکیه بر قدرت 
جماهیر بود؛ اینگونه اســت که کشور ما 
تنها کشوری اســت که به نام جمهوری 

اسالمی است.

اسالمی« مفهوم »جمهوری  چیستی 

بدیهــی اســت حاکمی که پیــرو هوای 
نفس باشد منافع و حقوق مردم را فدای 
مطامع خویش می کند، و به همین دلیل 
حکومتــش ناپایدار و مواجه با شکســت 

بود. خواهد 

ممکن اســت هوای نفس در اینجا معنی 
وسیعی داشــته باشد که هم هوای نفس 
خود انســان را شامل شــود، و هم هوای 
نفس مردم را، حال ما امروز شــاهد آثار 
نکبت بــار این طرز تفکــر در دنیای به 
اصطالح متمدن هستیم که گاهی شنیع
ترین اعمال زشــت را به خاطر تمایالت 

مردم شــکل قانونی داده، و رسوایی را به 
حد اعلی رســانده اند که قلم از شرح آن 

شرم دارد.

درست اســت که پایه های حکومت باید 
بر دوش مردم باشد، و با مشارکت عموم 
تحقق یابد، اما این به آن معنی نیســت 
کــه معیار حق و باطل در همه چیز و در 

باشد. اکثریت  همه جا تمایالت 

بلکه حکومــت باید چهارچوبه ای از حق 
داشــته باشــد اما در پیاده کــردن این 
چهارچــوب از نیروی جامعه کمک گیرد. 
و معنی جمهوری اسالمی که ما خواهان 
آن هســتیم و از دو کلمه »جمهوری« و 
»اسالمی« ترکیب یافته نیز همین است؛ 
لذا اصــول از مکتب گرفته می شــود و 
اجرا با مشــارکت مردم، به عبارت دیگر 
جمهوریت یعنی اتکا به ملت و اسالمیت 

یعنی در چارچوب اسالم حرکت کردن.

کم،  کلمه  یک  نه  اسالمی؛  جمهوری 
نه یک کلمه زیاد

اگــر با دیــده ی انصاف نــگاه کنیم می 
بینیم که انقالب اسالمی در نوع خودش 
یا کم نظیر و یا بی نظیر بوده اســت؛ در 
کنار ســتایش از  امام )قدس سره( باید 
ایــن حرکت بــی نظیر تأمل  در عوامل 
نمود؛ عوامل بســیاری را می توان مورد 
لحاظ قرار داد ولی می توان به سه عامل 

مهم اشاره نمود:

عامل اول آن مســأله ی وحدت رهبری 
بود یعنی همه اعم از شــیعه و ســنی و 
اقلیت های سیاســی و مذهبی تحت یک 
پرچــم و تحت رهبری یــک رهبر جمع 

شدند.

عامــل دوم قاطعیت امام )قدس ســره( 
بوده اســت. امام با دیگران مشورت می 

کرد و هیئت مشــورتی داشــت و امثال 
شهید بهشــتی و مطهری در این هیئت 
حضور داشــتند ولی وقتــی امام )قدس 
ســره( تصیمی می گرفت در آن قاطعیت 
داشــت. وقتی تصمیم گرفت که شاه باید 
برود دیگر آن را تغییر نداد و هرچه گفتند 
که بماند و اختیاراتش را به شــما محول 
کنــد قبول نکرد و گفت شــاه باید برود. 
روی این کالم ایستاد و آن را عملی کرد. 
نه  همچنین فرمود: »جمهوری اســالمی 
یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشــتر «، 
هرگــز آن را تغییر نداد. هرچه گفتند که 
برای اینکه برای دنیا قابل قبول شود آن 
را به نام جمهوری دموکراتیک اسالمی و 

مانند آن تغییر دهند قبول نکرد.

ســوم اینکه ایشــان از نیــروی مذهب 
اســتفاده کرد و به سراغ نیروهای مادی 
نرفت و برای اسالم و برنامه های اسالمی 
دل می ســوزاند. وقتی آن مرد نادان به 
قــرآن اهانت کــرد و آیات شــیطانی را 
نوشــت، امام )قدس سره( رأی مهم خود 
را صادر کرد و با اینکه به ایشــان گفتند 
که دولت ها بر علیه شما اقدام می کنند 

نکرد. اعتنا 

در کنــار این عوامل مــردم نیز این همه 
جانفشــانی کردنــد و در جبهه ی جنگ 
تحمیلی شــرکت کردند و شــب ها را با 
دعا به صبح می رســاندند همه به سبب 
خلــوص نّیت امام و اهتمام ایشــان بوده 

است.

اگر این عوامل موجب به ظهور رســیدن 
انقالب شده اســت و علت محدثه ی آن 
بوده اســت علت مبقیــه ی آن هم می 
تواند باشــد. یعنی امــروز هم باید متحد 
شــده زیر یــک پرچم جمع شــویم، در 
مقابل دشــمن قاطع باشــیم و نگذاریم 

دشــمن فکر کنیم که سســت شده ایم 
و همچنین نبایــد بگذاریم که پایه های 
مذهب سست شــود. ایران بعد از انقالب 
دارای عظمتی شــده اســت و قدرتی در 

منطقه به حساب می آید.

لــذا جمهوری اســالمی ایــران دو رکن 
جمهوریت و اســالمیت دارد که اگر هر 
کــدام از این دو نباشــد نظــام ما زمین 
می خورد. اسالمیت نظام باید از مدارس و 
دانشگاه ها شروع شود و اگر کم و کاستی 
در این مراکز باشــد، اســالمیت متزلزل 

خواهد شد و به مشکل برمی خوریم.

ایران  اسالمی  جمهوری  نظام  تفاوت 
با سایر نظام های سیاسی 

نظام ارزشــی دنیای امروز دالر و یورو و 
پســت و مقام اســت، و اینها نباید نظام 
ارزشــی حکومت اسالمی باشد. گاه دیده 
می شــود، که در بعضی موارد آهســته 
آهســته دنباله رو نظام ارزشی غرب می 
شویم. در حالی که تبعیت کردن از نظام 
ارزشــی آنها ما را بیچاره خواهد کرد. ما 
نبایــد برای به دســت آوردن رأی مردم 
در انتخابات ریاســت جمهوری یا مجلس 
شــورای اســالمی یا دیگر انتخابات این 
همه پــول خرج کنیم، بلکــه مردم باید 
بر اســاس معیارهای برخواســته از نظام 
ارزشی اســالم همچون تقوا، ایمان، علم، 
دانش، سابقه مبارزاتی، حضور در میدان 
هــای جهاد و شــهادت و مانند آن، فرد 

مورد نظر خود را انتخاب کنند.

به عنــوان نمونه حضرت نوح پیامبر علیه 
ارزشــی خود  نظام  برای حفظ  الســالم 
حاضر نشــد بــه خواســته ثروتمندان و 
صاحبان قدرت تن در دهد و تسلیم آنها 
شــود، ما نیز به تبعیت از پیامبران الهی 
باید در حفظ نظام ارزشــی خود کوشــا 
باشــیم و اجازه ندهیم آن را دستخوش 
تغییــر کنند، کــه آثار بــد و پیامدهای 

شومی به جای خواهد گذاشت.

الســالم  همانگونه که حضرت علی علیه 
حتی در اوج قدرت و به هنگام رســیدن 
به خالفت و پس از آن، ساده ترین لباس 

)لباس کرباس( را می پوشــد و از ساده 
ترین غذا )نان جو( اســتفاده می کند تا 
لباس گران قیمت و ســفره رنگین ارزش 
محســوب نشــود و مردم به ارزش های 

واقعی و حقیقی رهنمون شوند.

رابطه توحیــد و اخالص در گفتمان 
اسالمی  جمهوری  معرفتی 

در تعلیمــات دینی مســئله ی توحید و 
اخالص بســیار مهم اســت. توحید فقط 
یک اصل نیســت بلکه خمیرمایه ی تمام 
اصول دین است و بعضی توحید را به نخ 
در تسبیح تشبیه می کنند که اگر آن نخ 
پاره شود تمام مهره ها پراکنده می شود. 
ولی تشــبیه بهتری هم وجود دارد و آن 
اینکه توحید مانند روح است در بدن که 
تمام اوامر و نواهی و عقاید شرعی، جسم 

است و روِح همه ی آنها توحید است.

مفهــوم اخالص هم اگر تحلیل شــود به 
همیــن معنای توحید باز می گردد یعنی 
همه کار برای خدا باشد. ما باید در تمام 
مســائل خود اعم از سیاسی، اجتماعی و 
اقتصادی و سایر امور باید دنبال اخالص 
و توحید باشــیم.نفاق مغایر آئین اسالمی 
اســت. ما نیز مطابق فرمایش امام )قدس 
نه  بگوئیم جمهوری اسالمی  باید  ســره( 
یک کلمه بیشــتر اســت و نه یک کلمه 

کمتر.

از ارزش  »جمهوری اسالمی« منبعث 
فرهنگی های 

 گفتنی است جمهوری اسالمی دو کلمه 
است و کلمه اسالمی در این میان خیلی 
معنا دارد، زیرا نظام ما جمهوری اسالمی 
اســت و اسالمیت حرف اول را می زند و 

باشد. نباید مسائل غیر دینی حاکم 

لذا باید اذعان نمود مســائل فرهنگی از 
به طور  اســالمی است،  ارکان جمهوری 
کلی مســائل فرهنگی یکــی از ارکان و 
پایه هــای نظام اســت که متأســفانه در 
حال کم رنگ شــدن است و نهادها یکی 
پــس از دیگری مســئولیت فرهنگ را از 
خود ســلب می کنند. وقتی ما می گوییم 
جمهوری اســالمی، تقویــت جمهوری و 

نهادهاست.  بودن، وظیفه همه  اســالمی 
تمــام نهادها بــدون اســتثنا در مقابل 

دارند. مسئولیت  فرهنگی  مسائل 

لذا باید درك کنیــم در چه زمانی و در 
چه شــرایطی قرار داریم ؛ دشمن معتقد 
اســت اگر بخش فرهنگی تخریب شــود 
کل نظام تخریب می شــود و دشمنان بر 
این موضوع تأکید دارند؛ به عنوان نمونه 
یکی از ابزارهای آنها فضای مجازی است 
که غوغا می کند و دارای مفاســد بسیار 
است البته موضوعات خوبی را هم شامل 
می شــود اما نشر فسادش بســیار بیشتر 
اســت و این موضوع در راستای زدودن 
اســالمیت نظام اســت و برای رفع این 
مشــکل باید با برنامه و با تفکر وارد شد.

الهی  امانتی  نظام جمهوری اسالمی؛ 

 بی شــک اگر ادای امانت رعایت شود، 
برچیده می شــود. مشــکالت  خیانــت 
اقتصــادی به مقــدار زیــادی زائیده ی 
اختالس ها و خیانت واســطه ها و امثال 

آن است.

 لذا امانت فقط این نیســت که کســی 
مبلغــی در اختیــار ما بگــذارد و بعد ما 
آن را بــه او بگردانیــم. باالتر از آن نظام 
جمهوری اســالمی، قــرآن، والیت اهل 
بیت )علیهم الســالم(، فرزندان و جوانان 
ما همــه امانت های الهی اســت و باید 
ســالم به دست دیگران برسانیم، و از آن 
صیانت کنیــم، ما اجازه نداریم در امانت 

خون شهیدان خیانت کنیم.

اسالمی« نعمت »جمهوری 

نعمت ها گاه مادی است و گاه معنوی و 
گاه نعمت ها زودگذر است و گاه مستمر 
و پایدار. انسان بعد از نعمت های زودگذر 
شکر آن را به جا می آورد ولی گاه نعمت 
هایی به انسان روی می آورد که استمرار 
دارد؛منظور از این مقدمه ی کوتاه اشاره 
یکی  که  است  نظام جمهوری اسالمی  به 
از نعمت هایی اســت کــه خداوند به ما 
ارزانی کرده اســت و بــه راحتی هم به 
دســت نیامده است. ما ســابقاً در رژیم 
منحط پهلــوی از نظر اخالقی، اقتصادی 
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و سیاسی دچار انحطاط بودیم.

حــال آنکــه نظام جمهوری اســالمی و 
اســتقالل و افتخار که از ایــن ناحیه به 
ما می رســد و اینکــه در منطقه حرف 
حکومت جمهوری اسالمی  و  زده  را  اول 
و  است همه  مقتدرترین حکومت منطقه 
همــه از جمله نعمت های بزرگ الهی بر 

ماست.

لذا باید خدا 
شــکر  را 
که  کرد 

بعد از سی و هشت سال با همه کارشکنی 
هایی که در مورد نظام جمهوری اسالمی 
می شود این نظام همچنان پابرجا مانده 
اســت و نه تنها در منطقــه بلکه در دنیا 
نیز حرف اول را می زند. البته انکار نمی 
کنیم که مشکالتی نیز وجود دارد و باید 

در حل آنها کوشش نمود.

سخن آخر

در خاتمه بایــد گفت برخی از مردم می 
گوینــد دنیا خــراب شــده در حالی که 
خراب نشــده، بلکه ما از آن بد استفاده 
می کنیم. آفتاب و مــاه می تابند، باران 
بارد، زمین مــی رویاند، قلب آدمی  می 
کار می کند، اینها که بد نیســت، آدمی 
از آنها بد اســتفاده می کنــد. از این رو 
باید به این نکته توجه داشــته باشیم که 
خداوند ســرمایه های فراوانی به ما داده 
کــه از آن جمله ســرمایه انقالب و نظام 
جمهوری اســالمی است که اگر قدر 
آن را ندانیم دنیــا بر ما لعنت 

فرستد. می 

لذا 
نظــام  تقویــت 
 ، اســالمی  جمهــوری 
رهبری و مراجــع باید مد نظر 
قرار گیرد وعشــق به امام زمان )عجل 

ال تعالی فرجه الشریف( در همه مجالس 
به عنوان اساســی ترین مطلب، زنده نگه 

داشته شود.
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سیری در کتاب معرفی کتاب

»مسیحیت در دنیای کنونی«
اثر ارزشمند حضرت آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی )مدظله(

در عصر و زمانه ای به ســر می بریم که از 
یک سو ارتباطات میان دینی به ویژه تعامل 
با جهان مسیحیت اجتناب ناپذیر است، از 

سوی دیگر تهاجم فراگیر غرب علیه 
مسلمانان در قالب اسالم هراسی و 
حملۀ مذهبی از سوی اربابان کلیسا 
به شــدت خودنمایی می کند، که 
بسط و گســترش هدفمند کلیسا 
هــای خانگی و ترویج مســیحیت 
در کشورهای اسالمی به نوبۀ خود 

مویّد این مّدعاست.

بر این اســاس ضرورت بازشناسی 
الهیات و عقاید مســیحی و نشــر 
حقایق آموزه های مسیحیت کنونی 
به طور منطقی و مســتدل در قالب 
تألیــف کتاب در راســتای صیانت 
از امت اســالمی به ویژه جوانان بر 

علمای اسالمی انکار ناپذیر است.

در این بین آیت ال العظمی مکارم 
شــیرازی)مدظله( از جملۀ علمای 
فرهیختــه و دغدغه مندی اســت 

کــه در همین 
با تألیف  راستا 
کتاب ارزشمند 

»مســیحیت در 
دنیای کنونی« به معرفی چهره 

واقعی مسیحیت امروزی پرداخته است.

انگیزۀ تألیف اثر

مولّف در پیشگفتار کتاب در تشریح انگیزۀ 
تألیــف کتاب به تحریف آئین مســیحیت 
و تبدیل آن به تثلیث و خدایان ســه گانه، 
بدعت ناروای زهد و رهبانیت مسیحی و نیز 
نقش مسیحیت تبلیغی، به عنوان ابزار دست 
استعمار اشاره کرده و می نویسد: سردمداران 
کلیســا پیوســته از دولت  های استعماری 
حمایــت می کنند، رژیم غاصب اســرائیل 

هرگز از ســوی ارباب کلیسا مورد نکوهش 
جّدی قرار نگرفت. در کشــورهای اسالمی 
مبلّغان مســیحی نیز فّعال تر شــده  اند که 

استعمارگران را برای رسیدن به اهداف خود 
و مصادره کردن انقالب  ها کمک کنند.

اختصاص بیشــترین پیروان مذاهب جهان 
به مسیحیت، گسترۀ مسیحیت در ممالک 
بــه  اصطالح متمّدن اروپایــی و آمریکایی، 
وابســتگی و پیوند آن با استعمار و جنبش  
های ضّد اســالمی و بهره گیری از دستگاه 
 های مجّهز تبلیغاتی حّتی در کشــورهای 
اسالمی از جمله عواملی است که مولف در 

بیان ضرورت مطالعه و بررســی مسیحّیت 
کنونی بر شمرده است.

لذا این امور سبب شــد که معظم له برای 
روشــن شــدن اذهان برادران و 
خواهران مســلمان، مجموعه ای 
کاماًل گویا و مســتدل و مســتند 
و دور از هرگونــه اهانت را تألیف 
نمــوده و اینچنیــن چهره واقعی 
مسیحّیت کنونی را معرفی کرده 
و آن را در اختیار همگان قرار داده 
اســت تا همگی خطرات و اهداف 
تبلیغاتی آن ها را دریابند و هرگز 
فریب چهره ظاهری بشردوستانه 

آن ها را نخورند.

کنونی«  دنیای  در  »مسیحیت 
در یک نگاه

نویســنده در این کتــاب پس از 
بررسی فرقه های مسیحیت، اناجیل 
چهارگانه و دیگر کتب مسیحیان را 
بیان کرده و سپس محتوی اناجیل 
و سایر کتب عهد جدید را توضیح 
داده است. موضوعاتی چون: 

عقاید 
مسیحیان، 

شگفتی 
هــای توحید 
و تثلیــث، شــخصیت مســیح از دیدگاه 
مسیحیان، والدت و نسب مسیح و سرانجام 
زندگی وی نیز در این کتاب مورد بررســی 

قرار گرفته اند.

ساختار اصلی کتاب

کتاب »مسیحیت در دنیای کنونی« شامل 
پیشگفتار و عناوین اصلی است که مهمترین 
آن عبارت است از: پیش آهنگان استعمار، 
مذاهب بزرگ دنیا، آیین مسیحیت، بررسی 

اناجیل چهارگانه و کتب دیگر مســیحیان، 
عقاید  دورنمــای مســیحیت، چگونگــی 

مسیحیان، سرانجام زندگی مسیح.

گزارش محتوایی اثر

گونه شناسی مسیحیت معاصر

مولــف در آن اثر به خاســتگاه معرفتی و 
تاریخی فرقه های سه گانه اصلی مسیحیت 
یعنی کاتولیــک، پُروتِســتان و اُرتوُدکس 
پرداختــه و ویژگــی و شــاخصه های این 
مذاهب ســه گانه را مورد واکاوی قرار داده 

است.

در فرازی از کتاب می خوانیم: کاتولیک  ها 
به بهشت  فروشی و مغفرت  نامه و بخشش 
گناه به وسیله کشیشان و شفاعت مقّدسین 
عقیده دارنــد. آن ها روح القدس را در عین 
حال از پدر و پســر می داننــد و معتقد به 
رهبانّیت شدید و تجّرد اجباری کشیشان و 

ازدواج نکردن آن ها در تمام عمر هستند.

بررسی اناجیل چهارگانه

نویســنده در این بخش وضعّیت اناجیل و 
ســایر رســاله  های عهد جدید و چگونگی 
پیدایش آن ها و مضامین موجود در آن ها 

را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است.

مولّف با توجه به تاریخ نگارش انجیل  های 
چهارگانه و سایر کتب عهد جدید و هویّت 
نویســندگان آن ها، همچنیــن با توجه به 
مطالعــه محتویّات این کتــاب  ها و گواهی 
مسیحیان، می نویسد: اناجیل و سایر کتاب 
 ها و رساله  های عهد جدید هیچ  یک صورت 
کتاب آســمانی ندارد بلکه بخشی از نوشته  
هایی است که شاگردان مسیح یا شاگرداِن 
شــاگردان او ســال  ها پس از وی به رشته 

تحریر درآوردند.

نقد و بررسی رهبانیت مسیحی

صاحب اثر قطع نظــر از مدارك تاریخی و 
اعترافــات صریح مورخان مســیحی مبنی 
بر غیر آســمانی بودن اناجیل موجود، خود 
اناجیــل را از نظر محتویّات، مورد مطالعه و 
بررســی قرار داده و بــا تبیین تناقض ها و 
اختالف های موجود در محتوای کتب عهد 
جدید، سســت و بی اساس بودن بسیاری از 

مندرجات و محتویّات آن ها را اثبات کرده 
است. 

الوهیت پنداری مسیح، نسبت شراب سازی 
به حضرت عیسی )علیه السالم( در انجیل، 
اهانت به حضرت عیســی )علیه السالم( در 
داستان مریم مجدلیه، ممنوعیت طالق در 
مسیحیت و ترویج رهبانیت و منع ازدواج از 
جمله مسائلی است که در این اثر مورد نقد 

و بررسی مولّف قرار گرفته است.

معظم له در بخشی از کتاب در نقد رهبانیت 
مســیحی می نویســد: تجّرد همیشــگی 
که کلیســای کاتولیک االن هــم آن را به 
عنوان یک قانون اجباری برای کشیشــان 
می شناســد، هم بر خالف مندرجات کتب 
مقّدسه عهد جدید است و هم برخالف عقل 

و مصالح اجتماع.

این موضوع ســبب می شــود که روحانّیت 
کاتولیک که طرفدار تجّرد اجباری کشیشان 
اســت آلودگی  های فراوانی پیدا کند، چه 
اینکه می دانیم غریزه جنسی از سرکش ترین 
غرایز بشر است و محدود ساختن آن در یک 
عمر برای اغلب افراد میّسر نیست و طغیان 
آن موجب بروز رســوایی می شــود و این 
موضوع در روحانّیت مسیحّیت بارها اتّفاق 

افتاده و جنجال  های عجیبی آفریده است.

بررسی و نقد مســاله گناه از دیدگاه 
مسیحیت

مولف بحث گناه را یکی از مســائل اصولی 
مســیحّیت کنونی دانســته؛ چرا که طبق 
منابع مسیحی ، همه گناهکار و غالم و بنده 
گناهان هســتند و اصواًل سرشت و طبیعت 

آدمی بر فساد و گناه بنیان شده است.

معرفی شــدن نســل بشــر به یک نســل 
گناهکار، تعیین گناه ارثی و بی دلیل برای 
بشر، مغایرت تطهیر از گناه از طریق قربانی 
شــدن یک تن و شــکنجه دیدن حضرت 
عیسی)علیه الســالم(! با آثارعمیق گناه در 
روح و جان و صفات و اخالق انسان و انحصار 
مســیحّیت کنونی در تخدیر و تسکین غیر 
منطقی وجدان ناراحت گناهکاران، از جمله 
ایراداتی اســت که مولّف به مسألۀ گناه از 

دیدگاه مسیحیت وارد کرده است.

نویسنده این بخش از تعلیمات کلیسا را در 
قســمت تبلیغات خارجی نیز مهم ارزیابی 
کــرده زیرا مســیحیت تبشــیری همواره 
دورافتادگان از مسیحّیت را به نجات از گناه 
و تطهیر از پلیدی ذاتی و اکتسابی در سایه 

ایمان به مسیح دعوت می کنند.

مولف نتیجه این مســأله را هموار ســازی 
»گناه بخشی کشیش« که از مراسم هفتگانه 
مقّدس مذهبی مســیحی است، بر شمرده 
کــه رونق کامل خصوصاً از نظر درآمد های 

ماّدی به دستگاه کلیسا می بخشد.

تثلیث در ترازوی نقد

آمــوزه تثلیــث کــه در واقع ریشــه همه 
انحرافات اساسی و به عنوان پاشنه آشیل و 
نقطه ضربه پذیر مسیحیت به شمار می آید، 
از جملــه موضوعاتی اســت که مورد نقد و 

بررسی مولّف قرار گرفته است.

نویسنده کتاب در این باره می نویسد: موضوع 
جدایی علم از مذهب نیز که نه تنها مخالفان 
مســیحیت عنوان کرده  اند، بلکه بسیاری 
از مؤمنان به مســیحیت آن را به رسمیت 
می شناسند و صریحا می گویند نباید انتظار 
داشته باشیم که تمام مسائل مذهبی بر وفق 
عقل و علم باشد، بلکه ممکن است با یکدیگر 
تطبیق نکنند، ظاهرا از مسأله تثلیث)البته و 
امثال آن( سرچشمه گرفته است تا آن جا که 
قلمرو علم و دین را به کلی از یکدیگر جدا 

ساخته  اند.

بی شک مخاطبان با مطالعه کتاب»مسیحیت 
در دنیای کنونی« در می یابند که مسیحیت 
کنونــی که این همه در زمان ما در داخل و 
خارج برای آن تبلیغ می کنند آئینی است 
که با منطق عقل سازگار نیست، و عمر آن 

پایان یافته است.

الزم به ذکر است این اثر نفیس ، نخستین بار 
در سال 1390 در یک جلد و در 119صفحه 
و در قطع رقعی، توسط انتشارات امام علی 
بــن ابی طالب )علیه الســالم( به زیور طبع 
آراسته شده که تا کنون نیز چندین مرتبه 

تجدید چاپ شده است. 

14
01

ه 
 ما

ت
ش

به
دی

 ار
غ /

یــ
بل

2021

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

W
W

W
.M

A
K

A
R

EM
.IR

14
01

ه 
 ما

ت
ش

به
دی

 ار
غ /

یــ
بل



معارف اسالمی
ثمرات معنوی و مادی روزه

چکیده : 

روزه از جمله اعمال عبادی است که در تمام 
ادیان الهی با روش های مختلفی وجود دارد 
و از ارکان اصلی ادیان به شمار می آید. روزه 
در واقع عنایت خاصی اســت که خداوند به 
روزه دار دارد و آنرا به بندگان خود سفارش 
کرده تا در سایه آن، بتوانند با رهانیدن خود 
از دام های شــیطان، خود را در مسیر انبیا 
و ائمــه)ع( قرار دهند و از هرگونه فســاد و 

بیماری نیز مصون بمانند.

مقدمه

اســالم، تن پروری به معنای نفس پروری و 
شهوت پرستی را شدیداً محکوم کرده است، 
اما پرورش بــدن به معنای مراقبت و حفظ 
سالمت و بهداشت را از واجبات شمرده و هر 
نوع عملی که برای بدن زیان بخش باشد را 
حرام کرده است. نفس پروری و شهوت رانی، 
همچنانکه ضد روح پروری اســت و موجب 
بیماری روح و روان می گردد، ضد بهداشت 
و پرورش صحیح جسم نیز هست و منجر به 

بیماری جسمی نیز می گردد.

بســیاری از آداب و سنن اســالمی نه تنها 
موجب رشد روحی و معنوی می گردد بلکه 
بهداشت و ســالمت بدن را نیز تضمین می 
کنــد. از جمله دســتورات خداوند که این 
اهداف را محقق می سازد روزه است. انسان 
روزه دار در سایه روزه داری می تواند به رشد 
روحی و جسمی خود کمک کند و هرگونه 
آفت و میکروبی را از روح و جسم خود بزداید.

معنای روزه

روزه در لغت بــه معنای خودداری کردن از 
چیزی و ترك آن آمده است.)1( و در اسالم 
به معنای عملی است که انسان برای انجام 
فرمــان خدا از اذان صبح تــا اذان مغرب از 
چیزهایی که روزه را باطل می کند خودداری 

نماید.

روزه در ادیان الهی

روزه از آن واجباتی اســت که در تمام ادیان 
الهی بــه عنوان یک رکن اصلی به شــمار 
آمده است. عالوه بر ادیان الهي مثل اسالم ، 
مسیحیت و یهودیت در طوایف دیگر که جزء 
ادیان الهي نیستند مانند بت پرستان هند نیز 
این امر وجــود دارد؛ هرچند در جزئیات و 

کیفیت گرفتن روزه تفاوت هایی وجود دارد.

قــرآن کریم در این خصوص مي فرماید: »یا 
یاُم َکما  اَیَُّهــا الَّذیَن آَمُنوا ُکِتــَب َعلَْیُکُم الصِّ
لَُکْم تَتٌَّقون«  ُکِتــَب َعلَي الَّذیَن ِمْن َقْبلُِکْم لَعَّ
)2(؛ اي کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر 
شما نوشته شد، همان گونه که بر کساني که 
قبل از شما بودند، نوشته شده، تا پرهیزگار 

شوید.

عالمه طباطبایي مي فرماید: از آیه شــریفه 
»کما کتب علــي الذین من قبلکم« بر مي 
آید که بر ادیان آســماني گذشته نیز روزه 
واجب بوده است، هرچند در تورات و انجیلي 
که امروز در دست یهودي ها و مسیحي ها 
است، چیزي که داللت بر وجوب روزه نماید 
نیست و فقط روزه را بزرگ شمرده و ستوده 
اند، ولي در عین حال در سال چند روزي را 

به شیوه هاي مختلف روزه مي گیرند.)3(

عالمه طبرســی مفســر بزرگ قرآن نیز بر 
وجوب روزه در میان همه ادیان تصریح می 
کند و می نویسد: روزه در میان انبیا و امت 
آنان همواره از زمان آدم تاکنون مورد توجه 

بوده است.)4(

روزه در ادیان ابتدایی

روزه در ادیــان ابتدایی و در میان بومیان و 
قبایل ابتدایی تقّدس داشته است. از جمله 
مراســم های قبایل بومــی آمریکا پرهیز از 
خوردن غذا بود. آنها بــر این باور بودند که 
روزه گرفتن در کســب هدایت و راهنمایی 
از روح اعظم موثر است. نزد بسیاری از اقوام 

کهن نیز، پرهیز از خوردن و آشامیدن یکی 
از ابزار ندامت بــه درگاه خداوند )یان( و به 
عنوان فدیه و کفاره گناهان بوده است. مردم 
کهن مکزیک نیز امســاك از خوردن غذا را 
به عنوان کفــاره گناهان به جا مي آوردند و 
مدت آن از یک روز تا چند ســال متفاوت 
بود. پارســایان آن ها برای رفع مصیبت ها 
و بالهــای همگانی، ماه هــا از خوردن غذا 

خودداری می کردند.)5(

در مصــر کهــن نیز پس از مرگ پادشــاه، 
رعایــای او روزه می گرفتنــد و از مصرف 
گوشــت، نان، گندم، شــراب و هر تفریحی 
پرهیز می کردند. آن ها حتی از اســتحمام، 
تدهین )مالیدن روغن به موی سر( و بستر 

نرم هم خودداری می کردند)6(

روزه در آیین یهود

در کتاب های عهد عتیق، از روزه داشــتن 
انفرادی افرادی هم چون داود، عزرا، الیاس، 
دانیال و دیگرانســخن گفته شده است.)7( 
حضرت موسي )علیه الســالم ( نیز پیش از 
دریافت الواح عهد از یهوه، چهل شــبانه روز 
در کوه ســینا روزه گرفــت و از خوردن و 
آشامیدن پرهیز کرد.)8( همچنین درتورات 
آمده اســت کــه خداوند به یعقــوب نبي 
)علیه الســالم ( فرمــود : »فجعلک صائماً َو 
متواضعــاً «؛ خداوند تــرا خاضع و روزه گیر 
ساخت. همه این شواهد بیانگر آن است که 
روزه درمیان یهودیان وجود داشته است و به 

آن توجه ویژه ای می  شده است.

روزه در آیین مسیحیت

در کتب مقدس مســیحیان نیز به وجوب 
روزه تصریح شده و روزه داری مورد ستایش 
قرار گرفته اســت. )9( و در انجیل به روزه 
گرفتن حضرت مسیح )علیه السالم( به مدت 
چهل شبانه روز اشاره شده است.)10( روزه 
مشهور مسیحیان چهل روز و پیش از عید 

فصح)پاك( است.

روزه در اسالم

در دین اســالم نیز از روزه به عنوان یکی از 
واجبات الهی نام برده شده است. در چندین 
آیه از قــرآن، دســتور روزه گرفتن در ماه 
رمضان و بســیاری از احــکام مربوط به آن 
آمده است.)11( در آیات دیگری نیز دستور 
روزه گرفتــن به عنوان کّفاره برخی گناهان 

ذکر شده است.)12(

حکم روزه در صدر اسالم

بر اساس آن چه از روایات به دست مي آید، 
در آغاز نزول حکم روزه، مسلمانان فقط حق 
داشتند پیش از خواب شبانه غذا بخورند و 
چنانچه کسي در شــب به خواب مي رفت 
سپس بیدار مي شد خوردن و آشامیدن بر 
او حرام بود. حتي اگر کسي بعد از نماز شام 
افطار نکرده خوابش مي برد و آنگاه بیدار مي 
شد، دیگر نمي توانست چیزي بخورد.)13( 
همچنین در آن زمان آمیزش با همسران در 

روز و شب ماه رمضان حرام بود.)14(

در این شرایط یکی از یاران پیامبر )صلی ال 
علیه و آله( به نام" مطعم بن جبیر" که مرد 
ضعیفی بود و روزه داشت، هنگام افطار وارد 
خانه شد، اما از شدت خستگی قبل از اینکه 
چیزی بخورد خوابش برد، وقتی بیدار شــد 
گفت: من دیگر حق افطــار ندارم، با همان 
حال شب را خوابید و صبح در حالی که روزه  
دار بود برای حفر خندق )در آســتانه جنگ 
احزاب( در اطراف مدینه حاضر شد، در اثناء 
تالش و کوشش به واسطه ضعف و گرسنگی 
مفرط بیهوش شد، پیامبر باالی سرش آمد 
و از مشاهده حال او متاثر گشت. و از طرف 
دیگر جمعی از جوانان مســلمان که قدرت 
کنترل خویشتن را نداشــتند، شبهای ماه 
رمضان با همسران خود آمیزش می  نمودند.

در این هنگام آیه نازل شــد و به مسلمانان 
اجازه داد که در تمام طول شــب مي توانند 
غــذا بخورند و با همســران خــود آمیزش 
جنسي داشــته باشند:)15( »اُِحلَّ لکم لیلۀ 
فُث الي نســائکم هنَّ لباٌس لُکم و  الّصیام الرَّ
أنُتم لباٌس لَُهنَّ علَم ال أنُّکم ُکنُتم تختانُوَن 
أنُفســُکم فتاب علیُکم و َعفا عنُکم فاآلن با 
شــروُهنَّ و ابتغوا ما کتب ال لُکم و ُکُلوا و 

اشربوا حتَّي یََتبیََّن لَُکم الخیُط البیُض من 
یاَم  الخیط الســود من الفجر ثُــمَّ أتِمّوا الصِّ
الــي اللَّیــل...« )16(؛ )آمیزش جنســي با 
همســرانتان، در شب روزهایي که روزه مي 
گیرید، حالل است . آنها لباس شما هستند، 
و شما لباس آنها. خداوند مي دانست که شما 
به خود خیانت کردید. )و این کار ممنوع را 
انجام مي دادید( پس توبه شما را پذیرفت و 
شما را بخشید. اکنون با آنها آمیزش کنید، 
و آنچه را خدا براي شما مقرر داشته، طلب 
نمایید و بخورید و بیاشامید، تا رشته سپید 
صبح، از رشته سیاه )شب( براي شما آشکار 
گردد سپس روزه را تا شب ، تکمیل کنید...(.

بدین ترتیب خداوند حکم قبلي را برداشت 
و نسبت به مسلمانان از روي رأفت و رحمت 

اش تخفیف داد.

البتــه باید توجه داشــت که ایــن مطالب 
مربوط به شــأن نزول آیه اســت نه اینکه 
علت برداشــتن حکم این ها باشد و درباره 
فلسفه جعل ابتدایي حکم پیشین مفسران 

به اموري اشاره کرده اند، از جمله:

1. ایــن حکم از همان ابتدا موقت بوده تا به 
زودي برداشته شود و مسلمانان عماًل بدانند 
که در شریعت اسالم اندازه قدرت و توانایي 
آنهــا در نظر گرفته شــده و به دلیل اینکه 
حکم روزه منجر به حرج مي شد، برداشته و 

نسخ گردید.)17(

2. این حکم شــاید آزمایشــي بــود براي 
مسلمانان)18( تا مسلمانان متعهد را از دیگر 

مسلمانان شناخته شود.

3. ممکن است براي آماده ساختن مسلمین 
نسبت به پذیرش احکام روزه بوده باشد)19( 
تا بدانند که خداوند در احکام روزه مراعات 
توانایي هاي آنها را کرده است و از آنها نه تنها 
کارهاي خارج از توان شــان را نمي خواهد، 
بلکه به اعمالي که مشقت زیاد داشته باشد 
نیز امر نمي کند و شاهد آن برداشتن حکم 
مشقت آور روزه از عهده مسلمانان، و اجازه 
دادن به مسلمانان در انجام اعمال زناشویي و 
خوردن و آشامیدن در شب هاي ماه رمضان 

است.

منافع روزه

خداوند متعال قوانینش را بر مبنای فطرت 
انســان ها بنانهاده و در دستوراتش مصلحت 
انسان را لحاظ کرده اســت. امام باقر)علیه 
الســالم( می فرماید: خداوندی که انسان را 
خلق کرده مــی داند که چه چیزی برای او 
مفید و چه چیزی مضر است در نتیجه چیز 
مفیــد را حالل و چیز مضــر را حرام کرده 

است.)20(

خداوند حکیم اســت و کارش بر اســاس 
حکمت است و کار قبیح و بیهوده ای انجام 
نمــی دهد؛ لذا در ورای هر امر و نهی الهی، 
حکمتی نهفته اســت که دربرخی موارد با 
عنوان »فلســفه احکام« از آن یاد می شود. 
بخشی از فلسفه احکام را می توان از طریق 
عقل و یا علوم تجربی شناســایی کرد ولی 
بخش زیــادی از آن را باید از طریق آیات و 
روایات کشف نمود، و اگر در آیات و روایات 
مطلبی نیامده باشــد عقل و علم بشر راهی 
برای فهم آنها نــدارد. روزه نیز یکی از اوامر 
الهی است که به طور حتم و یقین از حکمت 
و فلســفه خاص خود برخوردار است. روزه 
هرچند به ظاهر تکلیفی شاق است ولی آثار 
و برکات فراوانــی دارد که علم و آگاهی به 
آنها در پرتو ایمان به وحی و رجوع به آیات 
آن و تحلیل عمیق علمی برای جامعه بشری 
ممکن است؛ چرا که حکمت برخی از احکام 
با تکامل علمی جامعۀ بشــری روشــن می 
شود. ما در این مقاله به برخی از این آثار با 
توجه آیات و روایات و نیز سخن دانشمندان 

متخصص اشاره می کنیم:

منافع معنوی

روزه دارای منافع معنوی و اخالقی بسیاری 
است که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

الف روزه مایه تقرب به خداوند متعال است؛ 

زیرا روزه ها شهوت نفس را مي کوبد و قواي 
قدسي و معنوي انسان را تقویت مي نماید، 
انسان را به یاد ترس روز قیامت مي اندازد و 
عطش و گرسنگي آن روز را یادآوري مي کند 
و انســان را از کســالت ها و دیگر مفاســد 

مي رهاند.
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احادیث فراواني که روزه و روزه داري را مایه 
تقرب به خداوند دانسته است در متون روائي 

ما به چشم مي خورد:

1. پیامبر ) صلــي ال علیه و آله( در ضمن 
توصیه اي به اســامه بن زید چنین فرموده 
ـُه ُقربۀ اِلَي ال«  َـّ اســت: »َعلَْیَک بِالصْوِم َفاِن
)21( ؛ بــر توبــاد روزه داري زیــرا که روزه 

موجب تقّرب به خدا مي شود«.

2. امام صادق )علیه الســالم( می فرمایند: 
ۀِ الَْحرِّ  ِ َعزَّ َو َجلَّ یَْوماً فِی ِشــدَّ »َمْن َصاَم ِلَّ
ُ بِِه أَلَْف َملٍَک یَْمَسُحوَن  َل الَّ َفأََصابَُه َظَمٌأ َوکَّ
ُ َعزَّ  ــُرونَُه َحتَّی إَِذا أَْفَطَر َقاَل الَّ َوْجَهُه َو یَُبشِّ
َو َجلَّ َما أَْطَیــَب رِیَحَک َو َرْوَحَک َماَلئَِکِتی 
ِّی َقْد َغَفْرُت لَُه« )22(؛ هر کس  اْشــَهُدوا أَن
برای خداوند در روزی بسیار گرم روزه بگیرد 
و تشــنه شود ، خداوند هزار ملک را موظف 
می کند تا بیاینــد و صورت این روزه دار را 
مسح کنند و به او بشارت ) بهشت ( بدهند 
، تا اینکه در وقت افطــار خداوند به او می 
فرماید:چقدر بوی تو و روح تو خوش بو شده 
اند. ای مالئکه ی من! شــاهد باشید که من 
این بنده ام را بخشیده ام.« ایشان همچنین 
ْوُم فِی  می فرماینــد: » أَْفَضُل الِْجَهــاِد الصَّ
الَْحرِّ« )23(؛ روزه گرفتن در گرما از بهترین 

جهادها است.«

3. پیامبر)صلــي ال علیه و آله( در شــب 
معراج ســؤال کــرد خدایا برتریــن اعمال 
چیست؟ خداوند در جواب فرمود! توّکل بر 
من و راضي بودن به آنچه قســمت بنده ام 
نموده ام... بعد در ضمن همین حدیث خداوند 
مي فرماید: اي احمد آیا مي داني کدام وقت 
بنده به من نزدیک مي شود. حضرت فرمود: 
نــه اي پروردگار من. خداوند فرمود: موقعي 

که گرسنه و یا در سجده باشد.)24(

4. خداونــد متعــال در حدیــث قدســي 
وُم لِي و اَنا اُْجزي بِِه« : روزه  مي فرماید: »الصَّ
براي من است و من خودم پاداش او هستم، 

یعني تقرب به من بهترین پاداش اوست.«

ب روزه سبب تثبیت اخالص می شود؛

از عالي ترین مراحل تکامل معنوي اخالص 
اســت. در اثر اخالص، قلب مرکز تابش نور 
الهي مي  گردد و حکمت و دانش از قلب بر 

زبان جاری می شود. در این باره روایاتی نیز 
وجود دارند:

1. حضرت زهرا)سالم ال علیها( مي  فرماید: 
»... فرض ال الصیام تثبیتا لالخالص؛)25( 
خداونــد روزه را براي تثبیت اخالص واجب 

کرد«.

2. امام علی)علیه الســالم ( در روایتی می 
فرماید: »فرض ال الصیــام ابتالًء الخالص 
الخلق )26(؛ خداوند روزه را واجب کرد تا به 

وسیله آن اخالص مردم را بیازماید«.

از این روایات اســتفاده مي  شود که روزه با 
اخالص رابطه خاصي دارد.

ج روزه سبب مهار شهوات می شود:

1. رسول اکرم)صلی ال علیه و آله( در این 
رابطه می فرمایند:»کســی که تمّکن مادی 
دارد ازدواج کند وگرنه با روزه گرفتن طغیان 

برخی از غرایز را مهار نماید.«)27(

2. امام رضا)علیه الســالم( نیز می فرماید: 
روزه گرفتن عامل شکســته شدن شهوت 
است و روزه انواع شهوات )لعب، لهو، زینت، 

تفاخر و تکاثر( را تعدیل می کند.)28(

د تقویت نفس، اراده و ایمان؛

عــالوه بر تقرب به خــدا، تثبیت اخالص و 
مهار شهوات، روزه انسان را به نظم و قناعت 
و صبر و ســایر فضائل عادت می دهد. روزه 
سبب تقویت روح ایمان در انسان می شود 
که در قرآن با عبارت »لعلکم تتقون« )29( 
به آن اشاره شــده است. انسانی که تنها به 
خاطر خدا و در راه او روزه می گیرد، بهترین 
و باالترین نتیجــه را خواهد گرفت؛ چرا که 
به وسیله تربیت نفس و ایستادگی در مقابل 
تمایالت جسمانی و تسلط بر نفس سرکش 
اماره، آنچنان اراده ای پیدا می کند که چه 
بسا هیچ دســتور اخالقی و تربیتی دیگری 
نمی تواند این اثر را داشــته باشــد. انسان 
سســت اراده، با یک لــذت زود گذر و یک 
برخورد ســاده، عنان اختیار را از دست می 
دهد و خود را در مســیر ضاللت می اندازد؛ 
ولی شــخصی که اراده قــوی دارد، در برابر 
مال دنیا، مقام دنیا، شهوات جنسی، غضب و 
مانند این ها مقاوم است و هیچگاه اسیر آنها 

نمی شود. بهترین شاهد این آثار کاهش آمار 
جرایم در ایام ماه مبارك رمضان با امساك از 
خوردن و آشامیدن و کنترل غرایز همراه با 

خلوص و قصد تقّرب است.)30(

بزرگ ترین مانع پیشــرفت معنوی بشــر 
اشتغال به خوردن و آشامیدن و لذایذ بدنی 
است و بهترین عامل رشد روحی وی نزاهت 
و پرهیز از این امور اســت. روزه انسان را از 
اشتغال به مسائل مادی باز می دارد و فراغت 
بیشــتری برای او فراهم مــی کند تا به راز 
آفرینش خود بیندیشد و زاد راهش را فراهم 
آورد. کم خوری و رعایت اعتدال از بهترین 
راه های طّی مســیر کمال است، چنان که 
پرخوری از بزرگ ترین موانع کمال به شمار 
می آید. طی مسیر کمال و از جمله رسیدن 
به مقامات عالی علمی و نیز مشاهده ملکوت 
عالــم، تنها از طریق علم آموزی به شــیوه 

امروزی حاصل نمی شود.

به گفته آیۀ ال جوادی آملی »ممکن نیست 
انسان به صرف درس خواندن و پرداختن به 
یک سلســله الفاظ و نقوش مکتوب و امواج 
ملفوظ بــه نورانیت علم کــه امری ماورای 
طبیعی و مجرد اســت راه یابد؛ زیرا محال 
است امری مادی موجب پیدایش امری مجرد 
شود. معلم حقیقی نه کتاب نویس است و نه 
گوینده. کتاب و اســتاد و درس همگی ابزار 
و مقدمات خوبی برای تحقق یافتن علمند. 
عمده ســالک بودن، کم خوری و دوری از 
پرخوری و بدخوری اســت که انسان را به 
مشــاهدۀ ملکوِت عالم می رساند.«)31( بر 
همین اســاس برخی از بزرگان فرموده اند: 
در فضیلت روزه همین بس که انسان روزه 
دار شبیه فرشتگان شــود و غذای او چون 
فرشتگان جز تسبیح و تحمید حضرت حق 

تعالی چیز دیگری نیست.)32(

منافع اجتماعی

یکي از فلســفه هاي روزه بعد اجتماعي آن 
اســت، پیامبر) صلي ال علیه و آله( فرمود: 
»و هو شــهر المواســات؛ مــاه رمضان، ماه 
همدردي اســت.«)33( روزه مــاه رمضان 
از تعالیم شــگفت اسالم اســت که با آداب 
و شــرایط خاص خود عالوه بر فواید بسیار 

جســمی و روحی که دارد، فرد مسلمان را 
در معرض یک تجربه واقعی از گرســنگی و 
محرومیت قرار می دهد و بدینوسیله حس 
همدلی و همدردی با نیازمندان را در او زنده 

نگه می دارد.

از فایده های روزه، باخبر شدن اغنیا از حال 
فقرا است. هشام بن حکم می گوید: از امام 
صادق) علیه السالم( از چرایی وجوب روزه 
پرســیدم، ایشان در پاســخ فرمودند: علت 
وجوب روزه این است که ثروتمند و مستمند 
با هم یکســان شوند؛ زیرا شخص متمکن و 
پولدار، هرگز احســاس  گرســنگی را درك 
نکرده تا بر شخص فقیر و بیچاره رحم کند. 
بــرای آن که هر وقت هر چه خواســته، در 
اختیار او بوده است و رنج و سختی نکشیده؛ 
پس خدای تعالی خواســت به وسیله روزه 
بین بندگانش تســاوی برقــرار فرماید و به 
ثروتمند طعم و مزه گرســنگی را بچشاند و 
ایــن درد را برای او واضــح و ملموس کند؛ 
تا شــاید دلش برای بیچارگان نرم شود و بر 

گرسنگان ترحم کند.)34(

بنابرایــن یکــي از مهم ترین منافــع روزه 
این است که به انســان هشدار مي دهد که 
مسلماني تنها نماز و عبادت و زیارت و اصول 
عبادي اسالم را بجا آوردن نیست؛ بلکه باید 
از حال فقیران و مستمندان نیز مطلع شد و 
به آنها رسیدگي کرد؛ زیرا هر اجتماعي که 
اغنیاء آن به فکر مستمندان باشند روي فقر 
و محرومیــت را نخواهند دید و این از فوائد 

روزه به شمار می آید.

تقویت هنجارهای اجتماعی

روزه با توجه به اینکه در اسالم زمان خاصی 
به آن اختصاص داده شده است، در ایجاد و 
تقویت هنجارهای مذهبی در جامعه، نقش 
به سزایی دارد. نمودهای اجتماعی ماه روزه 
داری )تغییرات ساعات کار و خواب و بیداری 
مردم، تعطیلی اغذیه فروشــی ها در طول 
روز، ممنوعیت دخانیات، و برپایی افطاریها 
و مجالــس مذهبــی، و ... ( با تأثیری که بر 
فضای عمومی جامعه مــی گذارد، موجب 
تقویت هنجارهای دینــی و دعوت افراد به 
همنوایــی )درونی یا ظاهــری( با فرهنگ 

دینی، و هماهنگ شــدن با اخالق و رفتار 
مذهبی می شود.

افراد در جامعه اســالمی، در ماه رمضان، با 
مشــاهده روزه دار بــودن اکثریِت جامعه و 
حالت ویژه ای که فضای جامعه در شــب و 
روز ایــن ماه به خود مــی گیرد، یکی از دو 
نوع احســاس درونی متفاوت را تجربه می 
کنند: در افراد متدین و روزه دار احســاس 
هماهنگــی و همرنگی اعتقادی با دیگران و 
روحیه اعتماد به نفس مذهبی بیشتر پدید 
می آید؛ و در افراد الابالی و بی اعتنا به احکام 
دینی نوعی احساس ناخوشایند ناهمنوایی و 
ناهمرنگی بــا جمع بروز می کند که از نظر 
روانی می تواند منزوی کننده یا بازدارنده و 
تغییر دهنده رفتار باشــد. بی شک هر یک 
از ایــن دو پیامد روانی، بــه حفظ و ارتقای 
ســطح دینداری جامعه و امنیت روانی فرد 
مسلمان در جامعه اسالمی کمک می نماید. 
بنابراین تعجب برانگیز نیست که هر ساله، 
طبق آمارهای رســمی نهادهای انتظامی و 
قضایی، میزان تخلفات و جرایم مختلف در 
طول ماه رمضان، کاهش چشــمگیری پیدا 

کرده است)35(.

تقویت پیوندهای دوستانه و خانوادگی

بــی تردید یکــی از عوامل تقویــت روابط 
اجتماعی خاص در گروه دوستان، خویشان، 
و همســایگان، رفت و آمدهایی اســت که 
بر اســاس دعوت و اجابت برای وعده های 
غذایی صورت می گیرد، که عالوه بر فایده 
ای که از نظر بــرآوردن نیازهای عاطفی و 
پرورش شخصیت کودکان دارد، برای خود 
بزرگساالن بسیار مفید و می توان گفت برای 

سالمت روانی ایشان حیاتی است.

اکنون در دنیایی که به سرعت رو به فردیت 
و دوری عاطفــی افــراد از یکدیگر حرکت 
مــی کند و به تدریــج ارتباطات خانوادگی 
و خویشــاوندی را تضعیف مــی نماید، ماه 
مبارك رمضــان فرصتی برای مقابله بر این 
جبــر نامیمون دنیای مدرن اســت. توصیه 
های موءکد اولیای دین بر افطاری دادن در 
این ماه شریف از یک سو، و تأکید بر اجابت 
دعوت دیگران از سوی دیگر، از عواملی است 

که به طور محسوس، بهبودی و تقویت روابط 
دوستانه و خویشاوندی افراد و خانواده ها را 
در جامعه اسالمی در ماه رمضان موجب می 

شود.

البته باید توجه داشــت که افطاری رفتن و 
افطــاری دادن نیز همچــون هر نوع تعامل 
اجتماعی دیگــر، در معرض آفاتی قرار دارد 
که ممکن اســت در صورت بــی توجهی، 
فواید آن را تحت الشعاع قرار دهد. به عنوان 
مثال هم چشــمی و رقابت کــردن در باال 
بردن کیفیت و کمیت پذیرایی ها، داشــتن 
توقعات غیر واقعــی از یکدیگر در دعوت یا 
اجابت شدن، به زحمت انداختن بیش از حد 
همسر و فرزندان برای برگزار کردن مراسم 
افطاری، و مواردی از این قبیل، همه مخالف 
هدف اصلی پیامبر و امامان معصوم )علیهم 
السالم( در تشویق و ترغیب به افطاری دادن 
و افطاری رفتن است. به نظر می رسد از همه 
اینها و موارد مشابه آن می توان با بازگشتن 
به نیت اصلی که حصول ثواب الهی و تقویت 
روابط اجتماعی و خانوادگی دوستانه است، 

احتراز نمود. )36(

روزه؛ عامل ازدیاد صبر جامعه

هیچ جامعــه ای اگر تحمــل ناگواری ها را 
نداشته باشــد، بر مشــکالت مختلف و بر 
دشــمنان خویش نمی  تواند پیروز گردد. با 
صبر و مقاومت اســت که می توان به پیکار 
ســتمگران رفت و دست اســتعمارگران را 
کوتاه نمود و روزه  به ویژه در روزهای گرم 
و طوالنی تابســتان که فشار تشنگی طاقت  
فرسا می  شود، به طور چشمگیری به انسان 
صبر و مقاومت می  بخشــد و تحمل رنج و 
سختی را بر آدمی آســان می سازد؛ لذا در 
قرآن کریم از روزه به صبر تعبیر شده است: 
» و استعینوا بالصبر و الصلوۀ... )37(؛ از صبر 

و از نماز کمک بگیرید...« .

امامان معصوم )علیهم الســالم( »صبر« را 
در این آیه به »روزه« تفســیر کرده اند)38( 
و رســول خدا)صلی ال علیه و آله( نیز ماه 
رمضان را ماه صبر نامیده است: »شهر الصبر 
و ان الصبــر ثوابه الجنــۀ؛ )39( رمضان ماه 

صبر است و پاداش صبر بهشت است«.
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منافع بهداشتی

روزه دارای منافع بهداشــتی بســیاری نیز 
می باشد؛ روزه ســبب به وجود آمدن نظم 
و حســاب در کار ذخایــر بدنی می شــود. 
همچنین سبب پاك شدن بدن از سموم و 

تازه شدن مواد بین بافتی آن می شود.

با توجه به اینکه شهرها به خصوص شهرهای 
صنعتی هوای آلوده دارند و دارای مقداری از 
گازهای فلزات سنگین مانند سرب و جیوه 
و آهن هستند که از راه ریه به همراه هوای 
تنفســی وارد بدن می شود و از طرفی ضرر 
سرب بر گلبول های قرمز خون نسج عصبی 
و استخوانی ثابت شده که باعث کم خونی و 
عصبانیت و الغری و دردهای استخوانی می 
شود، روزه و گرسنگی مالیم، اسید دزترشی 
خون را باال می برد و باعث می شود این مواد 
ســمی از محل های خود خارج شده، وارد 

جریان خون گردد و از کلیه ها دفع شوند.

منافع پیشگیرانه

روزه سبب پیشگیری بسیاری از بیماریها می 
شــود. رسول خدا) صلی ال علیه و آله( می 
فرماید: »صوموا تصّحوا؛ روزه بگیرید تا سالم 

و تندرست باشید«. )40(

در کتاب های طبی جدید و قدیم و توصیه 
های پزشکان مسئله امساك اهمیت خاصی 
دارد؛ زیــرا عامــل بســیاری از بیماری ها 
پرخوری و زیــاده روی در خوردن غذاهای 
مختلف اســت. پرخوری باعث می شود که 
مواد اضافی جذب بدن نشــود و به صورت 
چربــی های مزاحم در نقــاط مختلف بدن 
یا چربــی و قند اضافی در خون باقی بماند. 
ایــن مواد اضافی در البالی عضالت بدن در 
واقع لجنزار های متعفتی برای پرورش انواع 
میکروب ها است و در این حال بهترین راه 
برای مبارزه با این بیمــاری ها نابود کردن 
آن از طریق امســاك و روزه می باشد. روزه 
زباله ها و مواد اضافی و جذب نشــده بدن 
را می ســوزاند و در واقع بدن را خانه تکانی 
می کند، به عالوه یک نوع اســتراحت قابل 
مالحظه برای دستگاه های گوارشی که در 
تمام سال به طور دائم مشغول کارند است 
و نیــز عامل مؤثری برای ســرویس کردن 

آنهاست.)41(

دکتر فریتس بکر می گوید: روزه گرفتن نه 
گرسنگی کشیدن است نه یک روش درمان 
گر، بلکه یک نوع استراحتی است که به بدن 
این امکان را می دهد که خود را برای ترمیم 
و نظافت درونی و بیرون ریختن مواد مزاحم 
بســیج نماید و دوباره خود را پاکســازی و 
بازسازی کند.)42( او همچنین می گوید: در 
مقام پیشگیری از بیماری ها، نتایج روزه غیر 
قابل تصور می باشــد و به نظر من با ارزش 
ترین روش برای جوان شــدن و ترمیم بدن 
است و در مقایســه با روش درمانی ای که 
پیوند سلول های تازه روی شخص نیازمند 

اجرا می گردد قابل مقایسه نیست.

بدن مانند منبع ذخیره شده ای است از آنچه 
به نام خوردنی ها و آشامیدنی ها به آن وارد 
می شود، و با توجه به اینکه بسیاری از اعضا 
برای دفع سموم در تالش مداوم هستند الزم 
است به بدن فرصتی به منظور خوب عملی 
ساختن دفع سموم داده شود که جز با روزه 
داری و منظم ساختن کیفیت و کمیت مواد 
وارداتی به بدن این امر محقق نمی شــود. 
عوض شــدن مایع و مواد بین بافتی و پاك 
شدن بدن از ســموم در ماه رمضان نتیجه 
پایداری دارد که با شــرکت سالیانه یک ماه 
در ضیافتی که به نام پروردگار برقرار است، 
موجب می شود بقیه سال را بتوان به برکت 
روزه های آن ایام در نعمت تعادل ترشحی 
و در نتیجه در نعمت ســالمتی به سر برد. 
اگر در طول سال پیشامدهای ناگوار اعم از 
سوءتغذیه یا غیر آن تعادل ترشحات غددی 
را به هم زده باشــند، روزه می تواند تعادل 
مجددی بین آنها برای مدت ها برقرار سازد.

بدیهی است شــخص روزه دار طبق دستور 
اســالم به هنگام افطار و سحر نباید در غذا 
افراط و زیاده روی کند تا از این اثر بهداشتی 
نتیجه مفیــد و مؤثر بگیــرد و در غیر این 
صورت ممکن اســت نتیجه برعکس شود.

)43(

عالوه بــر همه اینها باید توجه داشــت که 
هرچند روزه در ســالمت جســم و صحت 
روح سهیم اســت لیکن روزه سهم اعدادی 

و نصیب امدادی در سالمتی روزه گیر دارد 
و سهم ایجادی و اعطایی از آن مبدأ فاعلی 

یعنی خداوند است.)44(

منافع درمانی

روزه دارای منافع درمانی زیادی نیز هست، 
به گونه ای که در سوئیس، آلمان، انگلستان، 
آمریکا و... بیمارســتان هایی وجود دارد که 
بیماران را به روش روزه ــداری درمان می 

کنند.

دکتر فریتس بکر می گوید: مطمئن ترین، 
بی ضررترین و بی خطرترین روش درمانی، 
روزه درمانی اســت و هیچ روشــی را نمی 
توان با آن مقایسه نمود، به نظر من و دکتر 
شــلتون روزه درمانی بهتریــن روش برای 
درمان بیماری های معده، روده و سلســله 
اعصاب اســت. به وســیله روزه درمانی می 
توان از شر زائدات جمع شده در بدن راحت 
شــد و به کل ارگانیســم بدن این امکان را 
داد که اعمال حیاتــی خود را دوباره مرتب 
و منظم نماید. روزه یک عمل جراحی بدون 
چاقو است هم چنان که دکتر سیمرمن آن 

را تشریح کرده است.)45(

دکتر کارل نیز می گوید: لزوم روزه داری در 
تمام ادیان تاکید شــده است، در روزه ابتدا 
گرسنگی و گاهی نوعی تحریک عصبی و بعد 
ضعفی احساس می شود، ولی در عین حال 
کیفیت های پوشیده ای که اهمیت زیادی 
دارند به فعالیت می افتند. قند کبد در خون 
می ریزد و چربی هایی که در زیر پوســت 
ذخیره شــده اند و پروتئین های عضالت و 
غدد و سلول های کبدی آزاد می شوند و به 
مصرف تغذیه بافت ها می رســند و باالخره 
تمام اعضا مواد خاص خود را برای نگهداری 
تعادل محیط داخلی و قلب قربانی می کنند 
و به این ترتیب روزه، تمام بافت های بدنی 

را می شوید و آنها را عوض می کند.

دکتر ژان فروموزان روش معالجه با روزه را 
به شست وشــوی احشا تعبیر می کند که: 
در آغاز روزه داری زبان باردار اســت، عرق 
بدنی زیاد است، دهان بو می گیرد، گاه آب 
از بینی راه می افتد و همه عالمت شــروع 
شست وشوی کامل بدن است، پس از 34 

روز بو برطرف می شــود، اسید اوریک ادرار 
کاســته و شخص احساس سبکی و خوشی 
خارق العاده می کند، در این حال اعضا هم 
استراحتی دارند. همچنین الکسی سوفورین 
دانشمند روسی می نویسد: درمان از طریق 
روزه فائــده ویژه ای برای درمان کم خونی، 
ضعف روده ها، التهاب بسیط و مزمن، دمل 
های خارجی و داخلی، ســل، اســکلیروز، 
روماتیسم، نقرس، استقساء، نوراستنی، عرق 
السناء، خراز )ریختگی پوست(، بیماری های 
چشــم، مرض قند، بیماری هــای جلدی، 
بیماری هــای کلیه، کبــد و بیماری های 
دیگردارد. معالجه از طریق امساك اختصاص 
به بیمــاری های فوق نــدارد بلکه بیماری 
هایی که مربوط به اصول جسم انسان است 
و با سلول های جسم آمیخته شده همانند 
سرطان ســفلیس، سل و طاعون را نیز شفا 

می بخشد.)46(

دانشــمند دیگری در این رابطه می گوید: 
پزشکان همه به این نکته رسیده اند که روزه 
گرفتن روزهاي ماه مبارك رمضان هم چون 
سي عدد قرص اســت که هر سال مصرف 
می شــود تا معده تقویت و خون تصفیه و 
بافت هاي خون ترمیم گردد.)47( دکترکارلو 
امریکایي نیز مي نویسد: »شخص بیمار باید 
در هر ســال مدتي از غــذا پرهیز کند، زیرا 
مادامي که غذا به تن مي رسد، میکروبها در 
حال رشد هســتند، ولی هنگامي که از غذا 
پرهیز می کنــد، میکروبها رو به ضعف می 
روند.« سپس مي افزاید: »روزه اي که اسالم 
واجب کرده، بزرگترین ضامن ســالمتي تن 

مي  باشد«.)48(

دکتر عبدالعزیز در کتاب طب و بهداشــت 
اســالم نیز می گوید: روزه برای معالجه در 

موارد زیر استفاده می شود:

1. در موارد اضطرابات مزمن امعاء و هنگامی 
کــه مقرون بــا تخمیر مواد زاللیــه و مواد 

نشاسته ای باشد.

2. هنگام زیاد شدن وزن که ناشی از کثرت 
خوراك و کمی حرکت باشــد. در این مورد 
روزه با رعایت اعتــدال در غذا وقت افطار و 
اکتفا به آب هنگام سحر از هر قسم معالجه 

مفیدتر است.

3. زیادی فشار خون، این مرض در اثر عیاشی 
و انفعاالت نفســانی رو به ازدیاد می رود در 
چنین هنگامی روزه نقش درمانی خود را ایفا 
می کند مخصوصاً اگر وزن شخص بیشتر از 

وزن طبیعی امثالش باشد.

4. مرض قند، آن نیز مانند فشــار خون رو 
به انتشــار می رود. در اوایــل بروز و قبل از 
ظهورش غالباً توأم با سنگینی بدن است در 
این صورت باز روزه عالج نافعی می باشــد. 
زیرا مرض قند بــا تقلیل در چاقی تخفیف 
می یابــد. در مواقعی که مرض قند به طور 
خفیفی وجود داشته باشد پنج ساعت پس از 
خوردن غذا، قند در خون به کمتر از میزان 
طبیعی پائین می آید و پس از ده ســاعت 
به کمترین حد طبیعی می رسد. حتی پس 
از پیدایش آمپول انسولین )مخصوصاً وقتی 
که وزن مریــض از حد طبیعی تجاوز کند( 

مهمترین طریق معالجه، روزه است.

5. در مــورد التهاب حــاد و مزمن کلیه که 
مقرون با ترشح و تورم است.

6. در مورد امراض قلب که توأم با تورم باشد.

7. التهاب مزمــن مفاصل به ویژه وقتی که 
توأم بــا امراض چاقی باشــد. به طوری که 
غالــب زن ها پس از چهل ســالگی به آن 
مبتال می شوند. در این باره مکرر دیده شده 
است که در ماه رمضان عوارض این مرض به 
درجات خفیف تر از مواقعی است که برق و 
خون گرفتن و تمام وســائل طب جدید به 
کار برده می شــود. ممکن است بگویند در 
مورد امراض سابق الذکر که روزه عالج قاطع 
شناخته می شود محتاج به دستور پزشک 
اســت و روزه اســالمی وظیفه افراد سالم و 
تندرست است. می گوییم این بیان صحیح 
است ولی فایده روزه برای افراد سالم همانا 
جلوگیری از امراض است خصوصاً برخی از 

امراضی که در باال ذکر شد.

نکته دیگر این است که تمام این امراض در 
انســان تدریجاً بروز می نماید به طوری که 
در آغاز پیدایش تشخیص صحیح آن ممکن 
نیســت؛ به این معنا که نه شخص مریض و 
نه پزشک هیچکدام نمی توانند در اول بروز 

مرض، آن را بشناسند زیرا طب هنوز آنقدر 
پیشــرفت ننموده است که همه موجبات و 
علل امراض را بشناسد ولی چیزی که از نظر 
طبی برای جلوگیری از این امراض قطعاً باید 
اجرا شــود روزه گرفتن اســت. بلکه قبل از 
ظهور عوارض هرگونه مرضی بدیهی اســت 
شرط عقل همانا رعایت بهداشت است. طبق 
آمار قطعی معین شــده است که هرگاه در 
بدن چربی زیاد و چاقی پدید آید برای قبول 
مرض قند و زیادی فشــار خــون و التهاب 
مزمن مفاصل و غیر مستعد و از طرف دیگر 
به هر نسبت که از وزن بدن کاسته شود به 
همان نسبت استعداد پذیرفتن این امراض 

نیز کمتر خواهد شد.)49(

بنابرایــن درصورتــی کــه فــرد روزه دار 
توصیه های بهداشتی را رعایت کند، به طور 
طبیعی بعد از مــاه رمضان، به دلیل کاهش 
چربی های بدن باید تا چند کیلوگرم کاهش 
وزن پیدا کند. هرچند در ســال های اخیر 
متأســفانه به دلیل عادات و رفتارهای غلط 
غذایــی، روزه داری موجــب کاهــش وزن 
نمی شــود و تهیه انواع و اقسام خوراکی ها و 
شیرینی های مختلف در مهمانی های افطار 
نه تنهــا موجب از بین بــردن اثرات معنوی 
روزه شده بلکه با اســراف و پرخوری باعث 

اضافه وزن و چاقی نیز شده است.

باید توجه داشت که این منافع بهداشتی و 
درمانی وقتی حاصل می شود که با استفاده 
از فلســفه روزه استراحت الزم را به معده و 
دستگاه گوارشــی داد، و اگر انسان مراقب 
نباشد و در هنگام افطار و سحر در خوردن 
زیاده روی کند و غذاهای متنوع و ناسازگار 
با هم بخورد نه تنها اثر بهداشتی و درمانی 
روزه حاصل نمی شــود، بلکه چه بسا دچار 

بیماریهای جدیدی نیز می شود.

الزم به ذکر است که با تمام منافع بهداشتی 
و درمانی ای که اطباء بزرگ و دانشــمندان 
متخصص برای روزه تصریح کرده  اند برخی 
از پزشکان مخالفت هایی با روزه نموده اند که 
هیچ پایه علمی ندارد. جمله معروفی وجود 
دارد که می گوید بهترین دلیل امکان چیزی 
وقوع آن چیز می باشــد؛ ما که می گوییم 
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روزه موجب ســالمتی است دلیلمان نمونه 
های فراوانی اســت که اوالً: با روزه درمانی، 
سالمتی از دســت رفته خود را بازیافته اند. 
ثانیاً: بسیاری از افراد ده ها سال روزه گرفته 
اند و از بسیاری از افرادی که روزه نگرفته اند 

سالم ترند.

دکتر شــلتون یکی از پزشــکان آمریکایی 
که خــود در آمریکا مؤسســه روزه درمانی 
دارد و بســیار موفق بوده می گوید: بیشتر 
کتاب هایی که علیه روزه نوشته شده توسط 
کسانی است که در تمام عمر خود حتی یک 
وعده غذایی خود را کنار نگذاشته اند. روزه 
گرفتن نقش موثری در تندرستی و حفظ آن 

ایفا می کند.)50(

باید توجه داشــت که این منافعی که برای 
روزه ذکر شد، مانند توجه به وضعیت فقیران 
و گرسنگان، ســالمت و تندرستی بدن و ... 
همگی حکمت های حکم روزه هســتند نه 
علت حکم. و حکم روزه تابع این حکمت ها 
نیســت، بلکه تابع علت آن است و حکمت 
های روزه بــا انجام این فریضه الهی حاصل 
می شود؛ بنابراین اگر فردی ورزشکار باشد و 
هیچ درد و بیماری ای نداشته باشد و کامال 
سالم باشد، باز هم روزه بر او واجب می باشد.

درجات روزه داری

غزالی در کتاب کیمیای سعادت روزه را به 
ســه درجه تقسیم کرده اســت: روزه عوام، 

روزه خواص، روزه خاص الخاص

روزه عوام که کمترین درجه است و آخرین 
تــال ش و نهایت حد آن نگهداری شــکم و 
دامن است. روزه خواص که اعضا و جوارح را 
از ناشایست نگهدارند؛ چشم نگاه بد نکند و 
گوش بد نشنود و دست بد ندهد و بد نگیرد 
و پا بد نرود و وقت افطــار از حرام و غذای 
شــبهه  ناك نخورد و از حال ل هم پرخوری 
نکند و بین بیم و امید باشــد که نداند روزه 
اش پذیرفته شده است یا خیر؟ روزه خاص 
الخاص که باالترین درجه اســت؛ عالوه بر 
آن چه گفته شد، دل را از اندیشه غیر خدا 

نگهدارد و این درجه صدیقان است.)51(

امام علی )علیه الســالم( مــی فرماید: چه 
بســیار روزه داری که بهره ای نیســت او را 

از روزه به غیر از گرسنگی و تشنگی، و چه 
بسیار عبادت کننده ای که نیست او را بهره 
ای از عبادت به غیر از رنج، ای خوشا خواب 
فهمیدگان که بهتر از بیداری و رسم احمقان 
اســت؛ زیرا که خواب مقربان چون به نیت 
صحیح و قلب طاهر واقع می شود از جمله 
عبادات ایشان است؛ بلکه ارواح آنها در عالم 
قدس با ارواح پیامبران و جانشینان آن ها و 
برگزیدگان از مومنین محشور می شود و بر 
اسرار غیب یا رویاهای صادقه آگاه می گردند 
و راهی از راه های قرب ایشان است و افطار 
دانایان چون روی خرد اســت و آن گونه که 
خدا خواســته افطار می کنند بهتر است از 
روزه احمقان که روزه را وسیله خودفروشی 
نموده و به تظاهر و تکبر ممزوج می گردانند 
و به شرایط روزه عمل نمی کنند. روزه تنها 
دهان بســتن از خوردن و آشامیدن نبوده، 
بلکــه تمرین برای توفیق یافتــن در انجام 

خدمات خیرخواهانه انسانی نیز می باشد.

آسیب شناسی روزه

در میان تمامي عباداتی که خدای متعال بر 
بندگان خویش واجب فرموده، بدون تردید 
»روزه« از جایگاه ویژه اي برخوردار اســت؛ 
چرا که در کالمي قدسي، خداوند این عمل 
بزرگ را منتسب به خود کرده و پاداش آن را 
نیز خود برعهده گرفته: رسول خدا)صلی ال 
علیه و آله( از جانب خداوند مي فرماید: »آن 
حضرت عزشانه فرموده که: روزه از براي من 
است و مختص به من و من خود ثواب او را 
چنانکه الیق به من است به روزه دار خواهم 

داد«.)52(

همچنین در شرافت قدر این عبادت همان 
بس که در روایات اســالمي آن را به عنوان 
ســپر و محافظي در برابــر آفات و خطرات 
دنیوي و عذاب اخروي معرفي کرده اند، کما 
اینکه امام صادق )علیه السالم( از جد گرامي 
اش حضرت رســول )صلی ال علیه و آله( 
نقل مي فرماید که آن حضرت )ص( فرمود: 
»روزه سپري است براي روزه دار از آفتهاي 
دنیا و مانعي است از عذاب آخرت براي او«.

)53(

اما باید دانست اگرچه روزه در میان عبادات 

اسالمي از چنین جایگاه رفیع و مرتبه واالیي 
برخوردار است، ولی چنان نیست که هر روزه 
گرفتني مشمول این پاداشها و فواید عظیم 
دنیــوي و اخروي گشــته و در نزد خداوند 
درخور ثواب باشد. زیرا با نگاهي به احادیث 
و بیانات اولیاء دیــن و حضرات معصومین 
علیهم الســالم این نکته بسیار مهم اثبات 
مي گــردد که این عمل با تمام اهمیتي که 
داراست از جهات گوناگون و بوسیله عوامل 
متعدد در معرض آســیب و خطر مي باشد، 
که هرگاه از جانب حتي یکي از آنها تهدید 
واقع گردد، نه تنها هیچیک از پاداشــهاي 
فوق را شامل نمی شود، بلکه خود تبدیل به 
وسیله اي مي شود براي رنج و عذاب دنیوی 
و اخــروی! از جمله اعمال و صفاتی که این 

عبادت را تهدید مي کند از این قبیل اند:

1. ریا؛

»ریــا« از جمله گناهان مهلکي اســت که 
درلسان رسول خدا)صلی ال علیه و آله( به 
»شرك اصغر« تعبیر شده است. در روایتی 
ایشان فرمودند: »بدرستی که بدترین چیزی 
که بر شــما مي ترسم شــرك اصغر است، 
عرض کردند شــرك اصغر چیست؟ فرمود: 
ریا....«.)54( طبــق روایات اگر در عملی به 
قدر ذره ای ریا وجود داشته باشد، آن عمل 

مورد قبول خدا واقع نمی شود.)55(

2. عجب؛

»عجب« عبارت اســت از: »بزرگ شمردن 
عمل صالح و مسرور شدن به آن و خود را از 
حد تقصیر خارج دانستن است.«)56( یکي 
از مفاسد اخالقي بسیار خطرناك و مهلک، 
که بر باد دهنده سرمایه هاي مادي و معنوي 
انسان است، »عجب و خودبیني« است. امام 
علی) علیه السالم( می فرمایند: »من دخله 
العجب هلک: کسي که عجب در او راه یابد 

هالك شود«.)57(

بنابرایــن عجب از مهمترین آســیب هایي 
اســت که عبادت انسان را مورد تهدید قرار 
مــي دهد و بیم آن مــي رود که با نفوذ آن 
در دل و جان انسان، زحمات طاقت فرسای 
او را در راه بندگــي پروردگار از بین ببرد و 
روزه گرفتن که خود عبادتي بزرگ و نشانه 

تسلیم انســان در برابر خداوند است، نیز به 
شدت از جانب این رذیله مهلک در معرض 
خطر قــرار دارد؛ زیرا از آنجا که این عبادت 
برخالف ســایر عبادات، با سختي و مشقت 
بیشــتري همراه است )مخصوصاً در فصول 
گرم سال(، انســان غیر مهذب و غافل مي 
پندارد به صرف تحمل این سختي ها، کاري 
کرده و حتماً مستحق پاداش است و چنانچه 
در مقابــل ایــن زحمات از ســوی خداوند 
کوچکترین بي توجهي به او شود در حق او 
ظلم روا داشته اند!! و از همین رو گستاخانه 
خود را از ذات باری تعالي طلبکار دانســته 
و در نتیجــه به گناه بزرگ »عجب« گرفتار 
آمده و نه تنها هیچگونه پاداشي را در مقابل 
روزه گرفتن دریافت نمي کند بلکه با ابتال به 
عجب و خودبینی، مستحق دخول در عذاب 

الهي می گردد.

3. گناه و پیروی از شیطان؛

گناه و پیروی از شیطان از جمله اموری است 
که به روزه و آثار آن آســیب می زند. کسی 
که مي خواهــد روزه گرفتن او مورد رضاي 
خداوند باشــد و به پاداش هاي الهي واصل 
گردد، باید در ایام روزه داری مراقب اعمال، 
اعضــا و جوارح خود باشــد تا مبادا مرتکب 
گناهي شــده و در نتیجه از ثواب روزه خود 
کاســته و یا در صورت تکــرار به طور تام و 

تمام از پاداش روزه محروم گردد.

در روایات اســالمي وارد شــده اســت که 
چه بســا افرادي که بهره آنها از روزه و ماه 
مبارك رمضان، تنها گرســنگي و تشنگي 
اســت و بجز این دو، بهره و پاداشــي از آن 
نصیبشان نمي شــود؛ لذا در روایتی از امام 
صادق)علیه السالم( آمده است که: »هرگاه 
اراده کــردي که روزه بگیري، الزم اســت 
قصد بازداشتن نفس از خواهشهاي نفساني 
بکني مثل فحش و مجادله با کسي و قسم 
دروغ خوردن و لغو گفتن و شــنیدن؛ چرا 
که ارتکاب اینها در روزه موجب نقصان ثواب 
روزه و باعث حرمان از قبول آن است«.)58(
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سعیدی سید غالمرضا، ص 44.
)50(. دکتر طب فریتس بکر در پیشگفتار کتاب روزه می تواند 

زندگی ات را نجات دهد، ص47؛ روزه راز سالمتی، ص31.
)51(. إحیاء علوم الدین، محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، ج3، 

ص428، أما صوم العموم .
)52(. مصباح الشریعۀ و مفتاح الحقیقۀ، امام صادق علیه السالم، 

ص136، الباب الثالث و الستون في الصوم .
)53(. مصباح الشریعۀ و مفتاح الحقیقۀ، امام صادق علیه السالم، 

ص135، الباب الثالث و الستون في الصوم .
)54(. معراج السعادۀ، مال احمد نراقی ، 2، ص613، صفت بیست 

و یکم: ریا .
)55(. رسول مکرم اسالم)ص(:»خداوند قبول نمي فرماید عملي 
را که در آن بقدر ذره اي از ریا باشد.«؛ معراج السعادۀ، مال احمد 

نراقی ، ج2، ص614، صفت بیست و یکم: ریا .
)56(. چهل حدیث ، روح ال، موسوی خمینی، ص61، الحدیث 

الثالث. 
)57(. چهل حدیث ، روح ال، موسوی خمینی، ص68، فصل در 

مفاسد عجب است .
)58(. مصباح الشریعۀ و مفتاح الحقیقۀ، امام صادق علیه السالم، 

ص135، الباب الثالث و الستون في الصوم .
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احکام شرعی

استعمال دخانیات در حال روزه 

استعمال سیگار و قلیان در حال روزه چه حکمی دارد؟ 

الزم است تمام افراد از كشيدن سيگار و استعمال هرگونه 

دخانيات درهرحال پرهيز كنند بعالوه ســبب باطل شدن 

روزه می شــود بنابر احتياط واجب و اگر عمدًا انجام دهند 

احتياط واجب قضاي روزه است و کفاره عمد دارد. 

بوئیدن بوهای مختلف در حین روزه 

رسیدن انواع بوها و گازها به حلق چه حکمی دارد؟ 

به طورکلی بوييدن بوهاي مختلف مانند بوي مواد غذايي، 

عطر، ادکلن، الکل، هر ماده گازدار و شــوينده روزه را باطل 

نمی کند. 

استفاده از اسپری آسم برای روزه دار 

استفاده از اسپری آسم برای فرد روزه دار چه حکمی دارد؟ 

اگر به صــورت گاز رقیق وارد بدن می شــود مانعى ندارد 

و روزه اش صحیح اســت و ما نمونه هــای معمول آن را 

دیده ایم اشکالى ندارد. 

آروغ زدن روزه دار 

چنانچه فرد روزه دار آروغ بزند، روزه ی او چه حکمی دارد؟ 

هرگاه يقين دارد كه به واسطه آروغ زدن چيزى از گلو بيرون 

می آید كه به آن قى كردن می گویند نبايد عمدًا آروغ بزند، 

ولى اگر يقين نداشــته باشد اشــكال ندارد و هرگاه براثر 

آروغ زدن بدون اختيار چيزى در گلو يا دهانش بيايد بايد 

آن را بيرون بريزد و اگر عمدًا فروببرد روزه اش باطل است، 

ولى اگر بی اختیار فرورود اشكالى ندارد. 

قی کردن روزه دار 

چنانچه فرد روزه دار اســتفراغ نماید، روزه ی او چه حکمی 

دارد؟ 

قى كردن )اســتفراغ( از روى عمــد روزه را باطل می کند، 

هرچند براى نجات از مسمومّيت و درمان بيمارى و مانند 

آن باشــد، ولى قى كردن بدون اختيار يا از روى سهو روزه 

را باطل نمی کند. 

تهیه غذا در ماه رمضان برای شخص معذور و متعّمد 

فردی در یــک کارخانه آبدارچی اســت، حکم آماده و 

تهیه کردن غذا برای کســانی کــه روزه بجا نمی آورند 

)چــه به صورت عمدی و چه به صورت عذر شــرعی( برای 

او چیست؟ 

به طورکلی اگر آن شخص، شرعًا معذور از روزه گرفتن باشد 

مانعي ندارد ولي درصورتی که معذور نيستند بايد آن ها را 

با زبان خوب نهــي از منکر نمایید و از تهيه غذا خودداري 

نماییــد؛ و اگر بعد از نهي از منکر ناچار به اين کار باشــيد 

براي شما مسؤوليتي ندارد. 

افطار روزه به خاطر ضعف 

آیــا فرد روزه دار می تواند به خاطــر ضعف، روزه ی خود را 

باطل نماید؟ 

انســان نمی تواند به خاطر ضعف، روزه را بخورد، ولى اگر 

به قدری ضعف پيدا كند كه تحّمل آن بســيار مشكل شود، 

می تواند روزه را بخورد و همچنين اگر خوف بيمارى داشته 

باشد. 

خوردن و آشامیدن سهوی هنگام اذان صبح 

چنانچه فردی بعدًا متوجه گردد که ســحری را هنگام اذان 

صبح خورده است، روزه او چه حکمی دارد؟ 

بايد قبل از شــروع اذان، از مبطالت روزه ازجمله خوردن و 

آشاميدن دست کشيد ولي اگر بدون اطالع از شروع اذان 

و يا از روي ندانســتن حکم، ادامه داده است درصورتی که 

تــا پيش از پايان اذان خوردن و آشــاميدن را ترک کرده، 

استثنائا روزه این روز صحيح است. 

غذا دادن به کارگر روزمزد در ماه رمضان 

آیا می توانیم به کارگری که روزه نمی گیرد غذا دهیم؟ 

بــه کارگر نمی توانیــد غذا دهید امــا می توانید مزد او را 

اضافه دهید. 

افطار درمألعام برای فرد معذور 

بــرای افراد معــذور از روزه  یا غذا خــوردن درمألعام قبل 

از اذان مغــرب در ماه رمضان، در بالد کفر یا بالد اســالم 

تفاوت دارد؟ 

روزه خواری بــرای افراد معذور در بالد اســالم قطعًا جایز 

نیست و در بالد کفر اگر ســبب وهن اسالم نشود مانعی 

ندارد.  14
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