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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
  ٢٠٠٩                                                            جوالی          » سعيد افغانی -دیـيـسع«  امين الدين   

  يــژيکی افغانـراتـمرکز مطالعات ستمدير 
   جرمنی-حق الره ل مرکزفرھنگی دومسؤو
 
  

 روزه
 براھيمیااديان   در 

  
  »  يا ايھا الذين  آمنوا كتب عليكم  الصيام  كما كتب  على الذين  مـن  قبلكم «:  الشان ميفرمايد عظيم قرآن 

 شما قبل از   فرض كرده شده بر كسانيكهورده ايد  روزه  برشما  فرض گــردانيده شده، چنانكهآ اى كسانيكه ايمان «
  ) .١٨٣ -آيه متبركه :  سوره بقره ( ».بودند

داستان انسانھا وتاريخ  روزه از قديم الزمان  بين انسانھا مروج  بوده، اگر: در حکمت فرضيت  روزه آمده است که  
 در خواھيم داده شود، بو ضاحت تام  ادبيات  وقصص مصريان قديم ، چينى ھا ، يو نانى ھا  مورد مطالعه قرارآن در

 روزه  ھاى  يك مثال وجود داشته در آن زمان در بين انسانھا يافت  كه روزه با  تفاوت ھاى  روزه فعلى  مسلمانان  
 از جمله  خوردن  گوشت  . روزه  يك ھفته اى  ويا روزه  كه روزه داران  ازخوردن  برخى از خوراك  باب   منع بودند

 در كشور ھاى  اروپايى وبــرخى از كشور ھاى  در عصر کنونی   ما كوالت ، طوريكه مظاھر  اين روزه ويا غيره 
  .مشاھده كردرا   ی دين مسيحيتاسيايى  و پيروان ساير مذاھب  از جمله  در مذھب  كاتوليك ھا  وپروتستانت ھا

در نظام  عبادت ھر امتى  حيثيت بخش الزمى قرآن مجيد شھادت ميدھد كه روزه در تمام آديان  آسمانى  فرض بوده و
  :طوريکه اين  مفھوم در آيه متبرکه بصورت واضح معلوم ميشودرا  داشته  است 

بلكم «  ذين من ق ى ال ره ( »  كما كتب عل ه پيش از شما   )(  ١٨٣ بق سانى  ك ر ك ود ب ده شده  ب ه فرض گرداني طوريك
  ).. بودند

ه:درتاريخ اسالمی آمده است   دزمانيك ه وسلم  حضرت محم وره ھجرت  صلی هللا علي ه  من د ين ه م  ب
ا آنحضرت  صلی هللا كرد،مالحظه كردكه  در آن ديار برخى از مردمان  در  روز عاشورا  روزه ميگرفتند، مسلمانان  ب

 : سند کهمؤرخين مينوي.  گرديدند وبرخورد در مورد اين روز ، مراجعه نموده  ودر مورد  خواستار  ھدايت عليه وسلم 
لم انحضرت  ه وس ودصلی هللا علي ن روز ،   خ ه  در اي ت  وب ود    روزه گرف دايت فرم سلمانا ن ھ ا :م ن  روز  را   ت اي

  .روزه  بگيرند
 عاشورا ء  وامر بصيامه  فلما فرض ) ص( صام  النبى  « :   نقل شده است )رض ( در صحيح  بخارى  از ابن عمر  

  :است  كه    نقل شده )رض ( بخارى  از عايشه  ونيز در صحيح »  رمضان  ترك
اه رمضان  واجب شد  ه  روزه  م ا ھنگامى ك ود . رسول خدا  به  روزه  روز عاشورا  امر  كرد  ت ھر » : آنگاه  فرم

  . كس  مى خواھد  روز عاشورا  را  روزه  بگيرد وھر كسى  مى خواھد افطار  كند
ارك رمضان قبصلی ھااله عليه وسلم حضرت محمدآنشخص  اه مب ن .  روزه ميگرفت  -ل از فرضيت  م ه اي ادت   وب عب

  .آشنايى داشت
ه وسلم  پيامبر اكرم  د صلی هللا علي دمحم وده ان ه فتحت « :    فرم سماء  وفى رواي واب ال  اذا دخل رمضان فتحت  اب

ة واب  الرحم ة فتحت اب شياطين وفى  رواي سلت ال نم وسل ارك رمضان (»  ابواب الجنة وغلقت ابواب جھ اه مب  چون م
شودداخل شود ، در ھاى  آسمان  ه در ھاى بھشت  كشوده  مى شود  ودر .باز مي ده است  ك   در روايت  ديگرى  آم

   ).   ودر روايتى  آمده  است كه در  ھاى رحمت باز مى شود.ھاى  دوزخ  بسته  وشياطين در زنجير  كرده  مى شوند
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ادت  روزهممل پيامبر اسال بنآ به استناد حکم پروردګار وع ه عب ن حقيقت است ک اوت  در روز عاشورا مبين اي ا تف  ، ب

  .  در آديان  ګذشته ھم  وجود داشته وپيروان ساير آديان با اين عبادت  آشنا  بودندکيفيت وکميت 
  

ه  تنھا مسلمانان، ھمچنان قابل تذکر است  نه    ومسيحيان با نيھودياپيروان  ساير آديان  ابراھيمی مانند  بلک
  . عبادت روزه آشنا  بودند

  
ھای جسمی را برای تربيت جسم و   روزه و رياضت در  آديان غير آسمانی نيز وجود داشته و عبادت ھمچنان روزه 
  .دانند پيروان خود ضروری می روح

، اديان گوناگون  پيروان صورت ګرفته است، اين حقيقت را به اثبات رسانيده آند که بنابر  تحقيقات که توسط  علما ء 
  . انتخاب نموده اند روانی بر پيروان خود قرون متمادی، ھر يك راه و روش خاصی را برای ارتقای روحی و طی

ولی اصل . نقطه قابل  توجه اينست  که  در آديان  مختلف  تعداد  روزه  ھای  روزه وکيفيت  روزه نيزمتفاوت ميباشد 
  . در اديان  وجود دارد و ايجاد طھارت و پاكی معنوی و رفع رنج و بال تھذيب نفس  برای  روزه حکم 

جمله حضرت مريم پس از بدنيا  برخی از انبياء و انسان ھای صالح در موارد خاصی روز ه می گرفتند که از اين
 با در گھواره) ع(بازگشت به اورشليم روزه گرفت و حضرت عيسی  به فرمان خداوند در) ع(آوردن حضرت عيسی 

فرمان خداوند سه روز  به) ع(گفت و حضرت زکريای پيامبر نيز پس از دريافت بشارت تولد حضرت يحيی  مردم سخن
  .روزه ی گرفت
دعای خود درباره ی شفای يک کودک به فرمان خدا يک روز روزه به معنای  برای استجابت )ع( حضرت داوود

 عليه ايوب  وحضرت)ع(،حضرت يونس ) ع(رت موسی ،حض)ع(حضرت عيسی  از خوردن واشاميدن گرفت؛ پرھيز
 .نيز روزه می گرفتندالسالم 

   :يھوديتروزه در دين 

دعا  روزه، عبارتند از دارد که رحمت او وجود  و کسببه ذات پروردګار  متعارف برای تقرب  سه راهدين يھوديت در
پور ـيوم کي روزه اين ميان و درردګار است  پرونزديکی به داشتن از روزه دريھوديت ھدف اساس بر اين  - صدقه و

  .يکی از مھمترين وبزګترين روزه ھا  در دين يھوديت  بشمار ميرود 

اين روز را ؛ بشمار ميرود طول سال يھوديان در مذھبیدينی و واقعه  ترين توبه مھم پوريا روزهـيوم کي روزهھمچنان 
. شوند می انسان بخشيده  روز گناھان در اين به عقيده يھودان ، زيرا ،ان  از لحاظ دينی مقدس   می شمارند يھودھمه 

 روز پورـيوم كي ھمچنان . گيرند روزه می) YOM KIPPUR(پور ـھا در يوم كي يھودیھمانطوريکه که ګفته شد ، 
وديان به  تصادف  می  کند ،در  اين روز  يھاكتبر ماه در ماه سپتامبر يا  بوده، واين  روز  مذھبی يھوديان رخصتی 

سمی   روز را، روز كفاره ھم م يھودان روزه اين . پردازند ، دعای صبر میکنيسه ھا ميروند وطی  عبادت خاصی به 
   .نموده اند 

نازل  ھا بر قوم آن باليايی که تاريخی و مختلف ھای مناسبت يھود به  دين واجب ھای ساير روزهھمچنان  يھودان در 
سال پيش  ٢٣٠٠حدود  شاه، يعنی زمان خشايار استر که چون در مانند روزه د،شو می  گرفته روزه-  است شده
 بود اين ياد لذا به خود توبه کردند پيامبران رھبری يکی از يھوديان به کشيدند و يھوديان را عام نقشه قتل ای عده

   .ادامه می يابد   غروب آفتاب تاطلوع آفتاب  مسلمانان از روزه روزه استرمثل شدهاستر وضع  اتفاق روزه

نھم آوريل، روزی كه معبد (  ” TISHA B’AV” گيرند كه   شش روز ديگر را نيز روزه میيھودان در طول سال 
  . از آن جمله است) يھوديان در آن روزتخريب شد

 ساعت ٢٤ز زمان غروب آفتاب تا غروب بعدی به مدت  نوشيدن اخوردن و ” TISHA B’AV” و » پورـيوم كي«در
  .  ميباشد  تا غروب آفتاب  آفتاب  است، درحالی كه درساير ايام روزھا، اين محدوديت از طلوعممنوع

اګر فلسفه وحکمت  روزه دين  يھوديت مورد مطالعه  قرار ګير د، بوضاحت تام در خواھيم يافت که يھوديان  
 پروردګار خويش بعمل ت خاصی از حاج وخواست کنند ودر ضمن در، استغفار از گناھانميخواھند به انجام اين روزه

  .آرند 
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نمايند روزه  خواستند اظھار عجز و تواضع در حضور خداـ  در موقعي که مي معموآل ًقوم يھود در کتب تاريخ  آمده  که 
 نمايند ، واز جانب ديګر  يھودان  گناھان خوداعتراف  ګرفتند ، آنھا با ګرفتن روزه ميخواستند از يک طرف به مي

 ). ٢٦:٢٠داوود . ( را تحصيل نمايند پروردګار توبه رضاي   روزه ود  به ګرفتن ميخواھن

 ھم روزه ميګرفتند ، وطبق عادت يھودان در اين ًمخصوصا در مواقع مصيبت عامدر تاريخ آمده است که يھودان ،
. کردندـ يـمنع مګا ه  ھا  حيوانات را نيز از چرا حتی  وروزه  مصيبت ، اطفال شير خور ، جوانان ، موسفيدان ، زنان 

 . )١٦:٢يوئيل (

تعداد کثيری از دانيال و   روزه داشتن داود، عزرا، الياس، مانند  فردي،  ګرفتن از روزه کتاب يھودان ،عھد قديم در 
نيل به ھدف مورد نظر  ً بيانگر يک ارب ديني کامال متداول براياين امر .  شخصيت ھای دينی ذکری بعمل آمده است

 .ميان يھوديان بوده استدر 

 : در اينجا اشاره  مينمايم از کتاب عھد قديم بطور مثال به برخی  ازروايات 

داخل شده تمامي شب را بر روي زمين  طفل از خدا استدعا كرد و داود روزه گرفت و) سالمت(پس داود براي  ....«  
   ) ١٢/١٦/١٥دوم سموئيل باب . (»خوابيد

نحميا باب . (»ھارم اين ماه بني اسرائيل روزه دار و پالس در بر و خاک بر سر جمع شدندو در روز بيست و چ«  
٩/١(  

در دھم ماه تيشري ذکر شده ولي ) گناھان بخشش(پور ـبراي روز کي) روزه(در تورات براي اولين بار دستور تعنيت 
 روي داد، مناسبت پيدا) ھميقداش(المقدس اتفاقاتي که در مسير خرابي بت بيت  ھاي ديگر تاريخ يھود با يادبود روزه
  .کنند مي

به اي  به ھيچ وجه اشاره اينست که ) کتاب مقدس(در عھد قديم نقطه قابل توجه  در کتاب  مقدس  يھودان  بخصوص 
روزه بطور   عليه السالم ، موسي حضرت  قبل ازدوران قبل از حضرت موسی عليه  السالم  نشده است  که آيا 

 صريحی  بعمل تصريحي   بر يھودان  روزه بطور صريح ازفرضيت ھمچنين در تورات ويا خير ؟  بوده، صحيح معمول
 مورد ستايش  قرار داده داران را  روزهولی  عبارتی در کتاب مقدس  يھودان بمالحظه  ميخورد که . نيا مده است 

  .است 

 :ھاي مھم يھوديان عبارت است از روزه

يعني جليل و باعزت، يوم مقادوش يعني  روزه يھوديان است که با نامھايي چون يوم اديرپور بزرگترين ـيوم کي -١
 . ھم مسمی ميباشد ورا شروز مقدس و يوم عا

 . طوت آغاز محاصره اورشليم توسط بخت النصر ١٠روزه  -٢
 .مي تموز خرابي ديوار اورشليم و توقف قرباني و فتح اورشليم توسط تيطس سردار رو ١٧روزه    -٣
 .ت ھميقداش و يادآوري مصيبت ويراني بيت المقدسي آو خرابي دوباره ب ٩ ي روزه   -۴
 . تبشري سقوط يھود و کشته شدن جدليا حاکم يھودا٣روزه  -۵

که آرامي و استراحت و روزه دھم  اي است روزه کفاره روزه مھم ساليانه: نويسد ھاگس در کتاب قاموس مقدس مي
  .دارند نگاه مي ھا وز قبل از عيد خيمهماه تيشري يعني پنج ر

 : يھوده در دين فلسفه روز

طريق  اي است که از  روزه ھدف نيست بلکه وسيله:  در مورد حکمت وفلسفه روزه آمده است که کتاب عھد قديمدر 
 متواضع ار پروردګکند و قلب خود را براي  آن انسان قادر است از گناھاني که مرتکب شده است اظھار ندامت و توبه

 .خود توبه حقيقي از گناھان را متجلي سازد گرداند و با تغيير در رفتار و عمل

 .در دين يھود اھداف خاصي از جمله توبه، طلب بخشش و يادآوري سوگواري را در پي دارد) روزه(تعنيت 
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 ھـم  در آن لذايذ جسماني از نگاه دين يھود صوم تنھا به معني پرھيز از خوردن و آشاميدن نيست بلکه خودداري از 
 .شامل است 

محتواست  ارزش و بي صميمي و حقيقي بي اي کتاب مقدس يھوديان بر اين مطلب تاکيد دارد که روزه داشتن بدون توبه
 .و صرف توجه به ظواھر روزه کارساز نيست

 :باشد موارد زير ميکردند که از جمله آنھا ـ قوم يھود در موارد مختلفي مبادرت به روزه گرفتن ميھمچنان 

 .بر سرلطف آوردن خداوند به منظور پيشگيري پايان بخشيدن به يک مصيبت الھي  -١
 .رو می اوردندشد به روزه عمومي  ھنگامي که يک تھديد يا حمله از سوي دشمنان و يا مصيبت طبيعي متوجه مي -٢
 .ت با ارواح مردگانروزه داشتن به منظور کسب آمادگي براي قبول امري خطير يا مالقا -٣

 :داري آداب و رسوم روزه

 و زنان مريضان شوند و روزه مي ظف به گرفتنؤ سالگي م ١٣ سالگي و پسران در  ١٢در دين يھود دختران از سن 
 . و شيرده از روزه گرفتن معاف ھستندحامل 

  :برخی از عادات يھودان در ايام  روزه

 .ش اصليبيرون آوردن تورات از جايگاه بدون پوش -١
 .قرائت تورات، خواندن دعا و اعتراف به گناه -٢
 .زيارت قبور -٣
 .نواختن شوفار   -۴
 .خوابيدن روي زمين  -۵
  .خودداري از صحبت کردن و شنيدن موسيقي -۶

   :مسيحيتروزه در دين 

استواری ، پاک سبب  عامل پايداری وگرفتن را  روزه )مرقس پولس، لوقا، متی،(در انجيل کتاب مقدس  مسيحيان  
  . معرفی داشته است سازی و رياضت روح 

  :روزه مشھور مسيحيان 

 در زمان و بر اساس قوانين مذھبی انجام نميشود و پيروان اين دين  بر خالف دين يھود ، مسيحيتدين روزه در 
 ھدف مسيحيان  . رندآزادند تا در ھر زمان به طور انفرادی يا دسته جمعی برای يک روز يا روزھای متعدد روزه بگي

 که  در مسيحيان اعتقاد دارند .  دانند از پروردګار می تقرب بخدا وطلب ھدايت  ووسيله  تواضعرا در از روزه داشتن 
 . ګرفتن روزه انسان  از خود خواھی نجات  می يابد ،  وانسان بوسيله روزه به مر حله  خود  ګذشتګی  ميرساند

 :داري در دين مسيحيت روزه و روزه

رسد، روزه در تقويم کليسا ھم ثبت شده و جزو آداب فقھي ـ داري در دين مسيحيت به قبل از قرن ھشتم مي تاريخ روزه
 .رود به شمار ميمسيحيان 

ه روز روزه را امتحان کند، پس چھل شبان آنگاه عيسي به قوت روح به پايان برده شد تا ابليس او: در انجيل آمده که
  .ًداشته و نھايتا گرسنه گرديد

 . و او را از ريا برحذر داشته است مورد ستايش قرار داده ،دار را   و روزه به فرضيت روزه  حکم شده ، در اناجيل 
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... خوراک، پرھيز از سخن و  يعني پرھيز از-  به اشکال مختلفی  – تا زمان حضرت عيسي ھا روزه  سنت يھوديدر 
 وروزه داران را  پيروان .  رايج بود  در مناطق مختلف جھانمبلغين اش ه و پس از او ھم ميان حواريان ورايج بود

 . عليه السالم مسمی  نموده اند حواريون و رسوالن پيام عيسي

ً روزه عمال و قوال  عليه السالم به امر  حضرت عيسي :از کتب يھودان اين امر بوضاحت  تام به اثبات ميرسد که ً
باب   جيمز ھاکس در اين.  خاصی نموده اند  روزه توجه  موضوع و شاگردانش نيز پس از وي به توجه داشته

شمار و  افکار، لذت و زحمات بي ايام گذشته ، عمري مملو از) مسيحي (-حيات حواريون و مومنين: گويد مي
  .داري بود روزه

در دين يھود مثل روزه يوم  داري  ک يھودي، ايام روزه رسالتش، ھمچون يعليه السالم  حتی پيش از حضرت عيسي 
تنھا اصول را بيان کرده و وضع قوانين را به عھده کليسا نھاده  کرده و به نظر برخي ، او مراعات مي جدآ ور را ـپـکي

 .است

ه موجود مفھوم در مورد روزدو ًحائز اھميت است، اين است که اوال در مسيحيت مسيحيت اي که در دين  چند نکته
به اين .که در ھريکی از اين مفاھيم تفاوتی وجود دارد  )     پرھيز(  ودومی مفھوم   )   روزه(ميباشد ، يکی مفھوم  

کنند ولي در ايام رعايت روزه  مي  در ايامي که بايد پرھيز را رعايت کرد، تنھا از مصرف گوشت پرھيز:معنی که 
 ماکوالت از جمله خوردن ګوشت وتعدادی از خوراک باب ھای تقليل می بدين مفھوم است که مصرفھمراه با پرھيز 

  ـ به زعم شان ـ است که به مناسبت the easter day عيد پاک يا ًدوما يکي از روزھاي مھم در مسيحيت روز.يابد 
 تعيين بسياريگفته ميشود که در » ھفته مقدس«ھفته پيش از اين روز .  مورد احترام قرار ميګردقيام عيسي از قبر 

 .ھا ھم نقش مھمي دارد از روزه

 :فلسفه روزه در مسيحيت

دعا وسايلي براي مقابله با وساوس حکمت وفلسفه روزه در دين مسيحيت، :  از علما ء بدين امر معتقد اند کهبرخي 
وردګار پربه  روزه حقيقي آن است که ھيچ بدي مرتکب نشوي و با قلبي خالص خود را وقف خدمت شيطاني است و

 .کنی 

 نيز  باطني و معنوي  روزه بايد از مفھوم  بلکه نبايد صرف  بصورت  ظاھری باشد مسيحيان معتقدند که روزه
ھمچنين در کتاب اشعياء  .با فروتني به خدا تقرب جويند و ھدايتھاي او را بطلبندروزه داران  بايد . برخوردار باشد 

پسندم اين نيست که بندھاي  اي که من مي مگر روزه «   :   ن آمده که در اين باره چني٩-٦، آيات ٥٨نبي، فصل 
اين نيست که نان  ھاي يوغ را باز کنيد و مظلومان را آزاد سازيد و ھر يوغ را بشکنيد؟ مگر گره شرارت را بگشائيد و

آنگاه دعا ... ي و خانه آوري و چون برھنه را بپوشان خود را بين گرسنگان تقسيم کني و فقيران رانده شده را به
 .» حاضر ھستم توبه را اجابت خواھد فرمود و استغاثه خواھي نمود و او خواھد گفت که اينک خواھي کرد و خداوند

گناه به جا آورده   و نجات ازرضايت پروردګار روزه مسيحي به منظور صواب و رياضت و يا به دست آوردن 
صليب و مرگ و دفن و قيام او از مردگان نجات از گناه و   مسيح برشود زيرا آنان معتقدند با ريخته شدن خون نمي

 .انسان به حضور خدا مھيا گرديده است طريق راه يافتن

  :داليل روزه ګرفتن مسيحيان 

 : ذيل  معرفی داشته اند   به شرحرا  از داليل روزه گرفتن مسيحيان علما برخی 

  .اينکه دل در حضور خدا نرم و فروتن شود -١
 .مسيحيان به صدا و ھدايت حضور خدا حساس باشند  -٢
 .نفس سرکش ضعيف و سرکوب باشد  -٣
 .تر و موثرتر باشد پرستش و دعاي مسيحي قوي -۴

و تحت  روزه در مسيحيت جامع احکام مذھبي نيست به ھمين دليل روزه مسيحي در زمان: ھمانطوريکه که ګفته شد 
فردي و جمعي براي يک يا چند روز و حتي   زمان و با ھدايت روح خدا بطورقوانين خاصي نيست، آنھا آزادند در ھر

 .براي چند ساعت روزه بگيرند
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 :ھاي مھم مسيحيان عبارت است از روزه

 .روزه روز جمعه قبل از عيد پاک که در قرن دوم متداول بود  -١
 روزه غيرکامل دوشنبه تا پنجشنبه ھفته مقدس   -٢
  ز عيد پاکروزه چھل روز قبل ا  -٣
 روزه چھل روز قبل از ھفته مقدس -۴
روزه چھارشنبه و جمعه ھر ھفته؛ به مناسبت روز توطئه يھوديان براي دستگيري عيسي و روز جمعه بدليل به  -۵

 صليب کشيدن عيسي
 ھاي فصلي روزه  -۶
 روزه، بعنوان کفاره گناھان  -٧

 ممنوع - بدان سبب که روز جشن و شادماني است-استروزه روزھاي يکشنبه روز عيد پاک، روزه در روز نيطيک
 .است

ھم وجود داشته  وھر يکی از اين  کاتوليک، ارتدوکس و پروتستان روزه  در فرقه ھای ديګری مسيحی  از جمله 
فرقه ھا  روز خاصی خويش را  برای ګرفتن  روزه  تعيين نموده ک مشھور ترين  اين  روزه در فرقه ھای  سه ګانه  

  : تند  از عبار

   : كاتوليكروزه در بين  پيروان فرقه 

ھای  و جمعه) اولين روز ايام درمسيحيان(» ASH WEDNESDAY«ھا در روزه ھای چھارشنبه خاكستر  كاتوليك
. كنند گيرند و از خوردن گوشت خودداری می روزه می» GOOD FRIDAY«و جمعه پاك » LENT«ايام روزه
 ١٩٦٠ھا منع شده بودند، اما از اواسط دھه   خوردن اين ماده غذايی درتمام جمعهھای متمادی از ھا قرن كاتوليك

  . ھای خارج از ايام روزه، به نظر محلی و شخصی افراد واگذار شد خودداری از مصرف گوشت درجمعه

درروز چھارشنبه خاكستر و جمعه پاك، خوردن دو وعده غذايی كوچك و يك وعده غذايی عادی جايز است، اما 
برای روزه ھای . ھای ايام روزه نيز مصرف ھر نوع گوشتی حرام است درساير جمعه. خوردن گوشت ممنوع است

اختياری در روزھای جمعه، برخی افراد به جای خودداری از غذا خوردن، رياضت ديگری را برای تقرب درنظر 
  . خوانند گيرند يا نماز مخصوصی را می می

  .  نفسانی و رياضت كشيدن برای بخشايش گناھان و ھمدردی با فقراستھدف از اين روزه كنترل ھواھای

  : ارتدوكس شرقی روزه در بين فرقه 

، روزه ھای رسوالن »LENT«ھای متعددی برای روزه وجود دارد كه شامل ايام روزه دراين فرقه، دوره
»APOSTELS« روزه آسودن يا دورماسيون ،»DORMITION« روزه تولد مسيح ،»NATIVITY « و

ھای خالی  آيند به غير از آنھايی كه در ھفته ھر چھارشنبه و جمعه، روزھای روزه به شمار می. روزه ھای ديگر است
  . شوند از روزه واقع می

ماھی دربرخی روزھای روزه ممنوع . درروزه اين آيين به طور كلی مصرف گوشت، لبنيات و تخم مرغ ممنوع است
  . است و در بعضی روزھا مجاز

  . آورد گيرند كه معتقدند پرھيز از شكم پروری، رحمت خدا را برای آنھا به ارمغان می ھا به اين دليل روزه می رتدوكسا

   : پروتستانروزه دربين  پيروان فرقه 

  . ھاست روزه دراين آيين، قانون جامعی ندارد، بلكه به انتخاب و صالحديد افراد، كليساھا، مؤسسات يا انجمن
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نوشند؛ يا اينكه فقط  كنند؛ بعضی ديگر فقط آب يا آب ميوه می ًاد كال از مصرف غذا و نوشيدنی امتناع میبرخی از افر
  . كنند ای مقابله می كنند و با ھر وسوسه خورند و از غذاھای خاصی امتناع می غذاھای مشخصی را می

  . ه مدنی يا سياسی استھدف از روزه دراين آيين، تقويت روح يا به كرسی نشاندن يك سخن حق درجامع

  :روزه در آديان  غير آبرھيمی

بودايي يان وزرتشتی : بطور مثال . روزه نه تنھا  در  آديان آبراھيمی  بلکه  در آديان  زمينی  نيز وجو داشته است 
طھير با ھدف ت) پرھيز از خوردن و آشاميدن (بت پرستی روزه گرفتن  دين ھا فقط بطور مستحبی روزه می گيرند و در

  .شده است انجام  بت     انجام مناجات و تضرع در برابر از گناه و
 روزه دار نيز به مدت يک شبانه روز از خوردن غذا منع می شدند اما خوردن کمی شير و آب روزه ی آنھا   بوداييان

  . را باطل نمی کرد
عاطفه ای پاک  ای انديشه ،احساس وزردشت آمده است که مھم ترين روزه آن است که انسان دارتعليمات دين در

ازخوردن گوشت پرھيز می کنند و اگر کسی بميرد  ومھربان باشد و پيروان زردشت در روزھای اول ماه بقصد روزه
  .سه روزگوشت نمی خورند نيز به احترام جان باخته تا

  : و نوعی از روزه داریھندوئيسم

ھندوئيسم دين خدايان است .  تمدن دره ايندوس برخاسته است سال پيش از ميالد، از٤٠٠٠ تا ٢٥٠٠ھندوئيسم دين 
ھدف از زندگی اين است كه ما درک كنيم بخشی از :  که ھندوھا معتقدند . كه اساس آن اعتقاد بر يگانگی ھر چيز است

 چرخه تولد، اين آگاھی حقيقی فقط با ورود به. توانيم اين سطح حيات را ترك كرده و به خدا بازگرديم خدا ھستيم كه می
  . مرگ و زندگی كه سمسره خوانده می شود امكان پذير است

خدمت به . كننده تناسخ بعدی اوست موفقيت ھركس در اين راه با مقدار اعمال خوب و بدش ارزيابی شده و تعيين
بد، او را به شود و انجام اعمال  ديگران و قربانی كردن، موجب ارتقاء درجه و تولد دوباره فرد در درجه باالتر می

  . دھد تر يا حتی به سطح يك حيوان تنزل می سطح پايين

 و SHIVRATRI ،DURGA PUJAھايی مانند  در روزھای ماه جديد و جشن ًھندوھا معموال 
SARASWATI PUJAزنان شمال ھند در روز . گيرند  روزه میKARVA CHAUTHگيرند  ھم روزه می .  

ممكن است روزه ، امتناع از خوردن و آشاميدن ھر نوع غذا يا نوشيدنی برای . روزه بستگی به خود فرد دارد نحوه 
  . ساعت باشد، اما بيشتر شامل نخوردن غذاھای جامد است و نوشيدن مقداری آب يا شير مجاز است٢٤مدت 

قربانی ھدف از اين روزه ، افزايش تمركز در مديتيشن يا عبادت برای تطھير درون است و گاھی به عنوان دادن يك 
  . شود در نظر گرفته می

   : و رسم روزه داریبوديسم

سال پيش از ميالد به شكوفايی رسيد و بودا نام  ) ۵٣۵ ( است كه» سيدارتا گوتاما « تعليمات دين بودا برخاسته از
انی گذر ھای شديد جسمی يا دنياپرستی و خوش روی را جايگزين رياضت  ميانه اين دين غير آسمانی  سياست . گرفت

  .  او به رشته تحرير درامد و تريپی تاكا نام گرفتتعليمات ھا پس از مرگ بودا،  سال. زياد كرد

. پيمايد ھا به اصل تناسخ روح و چرخه حيات معتقدند، بدين صورت كه ھر كس روند تولد، زندگی و مرگ را می بودايی
  . تواند نيروانا را كسب كند ند میپس از اين چرخه، اگر فرد وابستگی خود به جسم و عالئق را رھا ك

ًھايی برای روزه دارند كه معموال روزھای چھاردھم ماه و ديگر روزھای مقدس  ھای اصلی بوديسم دوره ھمه فرقه
 بودا، روزه به معنای خودداری از خوردن غذاھای جامد است، ولی استفاده از برخی مايعات مانعی دين در. است
  . ی برای پاك سازی استروزه بودائيان روش. ندارد
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بعضی از راھبان بودايی كشور تبت، برای كمك به رسيدن اھداف . گيرند راھبان بودايی برای آزادسازی ذھن روزه می
  .گيرند يوگا، نظير انرژی درونی ، روزه می

  :  و روزه داریزرتشتیدين 

ھميشه روزه باشند؛ به آن ” احساس“و ” انديشه“، ”شنوايی“ زرتشت، زرتشتيان بايد در سه بخش معنوی دين در
. شان ھميشه سرشار از نيكی باشد”انديشه و احساس و شنوايی“معنا كه از طريق اين سه حس از نيكی دور نشوند و 

درخوردن گوشت حيوانات روزھای دوم و دوازدھم و چھاردھم و بيست و يكم  حال زرتشتيان برای افراط نكردن  با اين
ھمچنين زرتشتيان پس از مرگ يكی از نزديكان، به مدت سه شب . كنند ردن گوشت پرھيز میھر ماه زرتشتيان از خو

  . كنند از پختن يا خوردن گوشت پرھيز می

 دارای مفھوم عالی  است ، اديان  ابراھيمی که ادامه دھنده روزه  روزه در دين مقدس  اسالم  حکمت وفلسفه اما
 .ديد و عالی ميباشد انسانی ودارايی يک محتوی و شکل کامال ج

 تقويت روح مسلمانان براى مقاومت با  براىدر دين مقدس اسالم    روزه باالى مسلمانان حكمت وفلسفه فرضيت 
   را تقليل   ھوس ھاى بدن  روزه قدرت زيرا.  مورد تعريف وتشريح قرار ګرفته است   وھوس ھاى جسم تماليات

    روح  روزه وبدينترتيب.  باز ميدارد   نيست  انسان  مقام  كه اليق فسانى ن  تمايالت  از بسيارى ميدھد وانسان را
    . ميكند   را تقويت انسان

من صام   »: روايت است كه پيامبر صلى هللا عليه وسلم فرمود  رضی هللا عنه از ابو ھريرة در حديث متبرکه  
 وپاداش ، ماه رمضان   واميد كسب اجر  روى ايمانكسى كه از  ) « رمضان إيمانٱ واحتسابٱ غفرله ما تقدم من ذنبه

  .)   مى شود  او بخشوده گذشته   ( صغيره  )   گناھان  روزه بگيرد را

 پايان
  

  


