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 سالمت انسان تاثیر روزه بر

 1زینب نادی

 2هانیه رضایی مقدم

 

 چکیده

 روزه مسئله شده ان به زیادی های سفارش واحادیث درقران و است برخوردار ایی ویژه ازاهمیت که اسالم مبین دین واجبات از یکی

 ودرحقیقت است مفید بسیار انسان روانی و جسمی سالمتی حفظ برای است واجب امر و عبادت یک که بران عالوه گرفتن روزه .است

 بر ان اهمیت که است نعمتی سالمتی .درمانی نقش هم و  باشد داشته پیشگیری نقش هم تواند ومی است اسالمی پیشگیری طب ،روزه

 وراه ها برنامه اجرای با تا اند کرده وسیعی های تالش المللی بین نهادهای و ها سازمان که ایی گونه به نیست پوشیده کس هیچ

 این به ویژه طور به است بشری نیازهای همه گوی پاسخ که نیز اسالم دین. دهند افزایش را جامعه سالمت سطح مناسب کارهای

 راه بهترین است مختلف غذاهای خوردن در روی وزیاده پرخوری ها بیماری از بسیاری عامل که این به توجه با.است پرداخته موضوع

 رابه داری روزه علمی وتحقیقات مختلف مراحل ازطی پس دانشمندان امروزه که طوری به. است داری روزه امر ها بیماری این با مبارزه

دراین مقاله به آن اشاره زیادی ذکرکرده اند که به طورمختصربرای روزه فواید .اند کرده معرفی بیماری انواع درمان روش ترین عالی عنوان

 .شود پرداخته انسان وسالمت روزه موضوع به توصیفی روش به شده سعی پژوهش دراینشده است. 

 

 ، اسالمهروز فواید ،جسم وسالمتی روزه ه؛واژ کلید
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 طلبه حوزه علمیه معصومیه پاکدشت - 2
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 مقدمه

 اکیدا ایشان گرامی بیت واهل مقدس شارع که دارد مهمی های دستورالعمل انسان وجسم روح بهداشت ی زمینه در اسالم مبین دین

 ان سالمت وحفظ روح تغذیه انسان اصلی اولویت الهی دیدگاه واز دارند خاصی نیازهای انسان  وروح جسم.فرمودند سفارش ان انجام در

 جمله از روزه مبحث.دهد اهمیت است جسم سالمت همان که خود سالمت به انسان که ان مگر گیرد نمی صورت مهم واین است

 همه واز دارد نگه راسالم خود جسم میتواند روزه با طورکه همان انسان یعنی بردارد در را وجسم روح تنگاتنگ ارتباط که است مباحثی

ن به قرن ها پیش مربوط می فرهنگ روزه گرفت.دهد توسعه را ان وظرفیت داده ترقی راهم خود روح تواند می باشد امان در ها بیماری

ازآن استفاده می ریان به عنوان درمان بیماران هومرنیز روزه گرفتن یکی از روش هایی بوده است که در زمان های قدیم مصشود.در

گرفتند.در ایتالیا درزمان ناپولیتان ها پزشکان به مدت کردند.یونانی ها وتمام اهالی مدیترانه ازروزه برای درمان بیماری های خود مدد می 

 روزه فریضه طریق از جسم بهداشت به پژوهش دراینروزمی رسید. 40سال روزه رابرای بیماران خود تجویزمی کردند.که مدت آن به150

 قرار بررسی مورد ها بیماری انواع درمان در ان تاثیر وهمچنین انسان سالمت بر روزه اثرات تا است ان بر وسعی شود می پرداخته

 .قرارگیرد همگان توجه مورد و شود واقع مفید که باشد.گیرد

 روزه لغوی معنای

 چه هر انسان گردد می باعث که است ای وسیله واین برد می پی ایی کلمه ریشه به شخص ان شنیدن با که است ان لغوی معنای

 .شود می نیزمتوجه را کلمه ان گذاری نام علت وثانیا یابد رادر کلمه ان ومفهوم معنا بیشتر

 .میکنیم اشاره ان از نمونه چند به ذیل در که اند کرده بیان مختلفی معانی روزه زمینه در

 .والکالم العمل اوعن الشرب الطعام عن کان سوائ .والترک االمساک.لغه الصیام

 (1.)باشد می وسخنی عملی هر از ویا  ها واشامیدنی ها ازخوردنی اعم چیزها مطلق وترک امساک معنی به لغت نظر از روزه

 اسبی به لذا رفتن یا گفتن یا باشد خوردن.است فعل ازمطلق امساک معنی به اصل در که باشد می نیز صیام معنی به همچنین روزه

 (2).صائم گویند کند خودداری رفتن وراه ازخوردن که

 .است نوشته چنین روزه مورد در عمید فارسی فرهنگ در همچنین

 (3ب.)افتا غروب تا صبح طلوع از شده منع داری روزه برای که اعمالی وسایر واشامیدن خوردن از خودداری ه،روز

 روزه اصطالحی معنای

 وسائل در که مخصوص وشرایطی نیتی وبا محدود وقت در که است وحقیقی حکمی مفطرات کل از نفس داشتن باز معنای به صوم

 .باشد می شد مذکور عملیه

 (4)0 اهلها من بنیه المخصوص الوقت فی حقیقه.المفطرات عن االمساک الصیام
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 خوردن مثل طبیعی منافذ راه از شود بدن داخل که ازهرچیزدیگری وامیزش ها اشامیدنی.ها خوردنی مثل حقیقی مفطرات از ومقصود

 وچیزهای ازطعام است مخصوصی امساک اسالمی صوم همچنین.شود می روزه ابطال باعث دیگر وعناوین طورتزریق ویابه غذا.دارو

 (5).رسد می پایان به شب رسیدن وبا شده فجرشروع طلوع از است مذکور فقه کتب در دیگرکه

 (6).ل[الی الی اتموالصیام الفجرثم من االسود الخیط من االبیض الخیط لکم یتبین حتی اشربوا کلوا و]

 رمضان تسمیه وجه و معنا

 تهذیب همان که باشد می گرفتن روزه درحال انسان که را زمانی فاصله زیرا کند می پیدا معنا درروز رمضان دانیم می که همانطور

 معانی با رمضان پس باشد داشته روزه درخورشان نامی بایست می است خداوندی قرب مقام به ورسیدن ،گناهان سوزاندن ،نفس

 است شده انتخاب نآ زیربرای

 مد خداوند نام صورت درغیراین زیرا.کنیم اضافه ان به را ماه باید ببریم نام ازان خواهیم می که وزمانی باشد می الهی ءازاسما رمضان

 (7).است بوده نظرمان

 :فرمود السالم علیه امام امد میان به رمضان از سخن پس بودیم محمدباقر محضرامام در نفرازرجال ماهشت

 شدنی ونابود زائل شئ که اید ونمی رود نمی که الهی ازاسمائ است نامی رمضان زیرا امد یا رفت ونگویید رمضان است این نگویید]

 است ماهی رمضان وماه باشد می اهلل ءاسما اسم که اسم به درتلفظ.کنید اضافه را ماه پس رمضان ماه بگویید  بلکه.اید ومی رود می

 (8)[.تاس شده دراونازل قران که

 (9).دسوزان می را سنگ برروی رونده راه افراد پای که گرمی سنگ یعنی است گرم سنگ معنای به رمضان

 سوزاند می را گناهان رمضان ماه چون باشد می سوختن معنای به که شده گرفته«  رمض»از رمضان ویا

 (10.)شود می نفس وتکلیف سوختگی باعث رمضان ماه چون زمین گرمی با شدن سوخته یعنی باشد مشتق رمض از ویارمضان-

 روایات نگاه از روزه

 .داریم می بیان مختصر طور به را انها از بعضی  جا این در که دارد زیادی وفضایل اثار داری روزه روایات ازدیدگاه

 دارد می نگه سالم را وبدن جسم روزه-1

 (11).بمانید تندرست تا بگیرید روزه..فرمایند می اکرم رسول حضرت«تصحوا صوموا» :اهلل رسول قال

 اقتصادی عادلت-2

 (12).آید وجود به وبرابری وفقراءمساوات اغنیاء بین او وسیله به تا کرده واجب را روزه خداوند راستی به..فرمایند می ع صادق حضرت

 جنسی شهوت مهار-3

 .دارد وجود مستقیم ی رابطه روزه و عفت میان بنابراین. است جنسی شهوت طغیان مهار های راه از یکی روزه
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 از که شود می سبب ازدواج زیرا کند ازدواج باشد داشته ازدواج بر تواتایی شما از که کسی جوانان، گروه ای:فرماید می پیامبراکرم]

 (13).[بگیرد روزه ندارد ازدواج بر توانایی که وکسی کند حفظ  عفتی بی به آلودگی از را خویش ودامان بندد فرو چشم مردم نوامیس

 اخالص-4

 [االخالص تثبیتا صیام اهلل فرض(:]س(الزهراء فاطمه عن

 (14).است فرموده واجب اخالص تثبیت رابرای روزه خداوند

 قلب رامشآ-5

 [القلوب  تسکین والحج الصیام]ر)ع(:الباق قال

 (15ت.)اس آدمیان قلوب دهنده آرامش وحج روزه

 بهشت به ورود-6

 [صائمون اال منه یدخل ال الدیان یدعی بابا الجنة ان )ص(:]اهلل رسول قال

 (16).دشون می وارد ازآن داران روزه فقط که دیان نام به است دری بهشت برای

 

 دعای مالئک-7

 [للصائمین بالدعاء مالئکه وکل اهلل ان(:]ص(اهلل رسول قال

 (17).کنند دعا داران روزه به تا است مأمورکرده را ای مالئکه خداوند

 دعا استجابت-8

 [افطاره عند تستجاب الصائم دعوهن)ع(:]ابوالحس قال

 (18).درس می اجابت به افطار داردرهنگام روزه دعای

 .برد نام...و وشفاعتش اعمال وقبولی انسان از شیطان کردن دور به توان می روایات در آثاردیگرروزه از

 [تصحوا صوموا:]فرماید می)ص( اسالم گرامی پیامبر.شود می انسان سالمتی سبب روزه

 (19).بازیابید را خویش سالمتی تا بگیرید روزه

  (20).شود می دل وسالمتی بدن آبادی موجب-1

 دشو می بدن ورشد پاکی سبب-2

 (21).گردد می حافظه وزیادی سینه صافی سبب-3
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 در روزه ازآثار مقداری نیست بود،بد دنیا در روزه آثاروفواید شد بیان هرچه حال به تا اما است امده روایات در که بود آثاری نمونه اینها

 :کنیم بیان قیامت

 (22).شود می درآخرت وراحتی آسودگی سبب-1

 (23).است جهنم آتش سپر روزه-2

 (24).دهد می نجات روزقیامت وگرسنگی تشنگی از را انسان-3

 . کند می آسان را دادن جان سختی-4

 . کند می انسان نصیب را بهشتی پاک های نعمت-5

 (25).گستراند می بهشتی غذاهای با طالیی سفره داران روزه برای خداوند-6

 (26).گشاید می داران روزه روی رابه خاص دری دربهشت خداوند-7

 سالمتی اهمیت

 چنان از آن حفظ وضرورت سالمتی موضوع امروزه که ای گونه نیست،به پوشیده کس هیچ بر آن اهمیت که است نعمتی سالمتی

 اجرای با تا اند زده وسیعی های تالش به دست وکشوری ای المللی،منطقه بین جامع سازمانهای که است برخوردارگردیده جایگاهی

 های نیاز همه گوی پاسخ که نیز اسالم دین.بخشند ارتقاء بشری درجوامع را سالمتی مناسب،سطح کارهای راه وارائه جامع های برنامه

 رسیده ما دست به  دین ازبزرگان که فراوانی روایات.است نموده توجه موضوع این به ویژه طور به است بشری جامعه واجتماعی فردی

 .است موضوع این گر بیان خود است

 (27).است سالمتی نعمت آنها از یکی که شمارد می انسان برای بزرگ های نعمت عنوان به را چیز سه البالغه درنهج)ع( علی حضرت

 [تصحوا صوموا:]فرمایند می سالمتی زمینه در هم)ص(اعظم پیامبر

 (28).باشید داشته سالم بدن تا بگیرید روزه

 جسم بهداشت نظر از روزه

 روزه،طب حقیقت در.است بسیارمفید انسان وروانی جسمی سالمتی حفظ برای است وامرواجبی عبادت یک که برآن عالوه گرفتن روزه

 [تعلمون کنتم ان خیرلکم تصوموا وان:]فرماید می کریم قرآن در خداوند لذا است اسالمی پیشگیری

 (29).باشید کرده درک اگر بهتراست برایتان بدارید روزه

 روزه در:گوید می انسان وروانی جسمی سالمت بر روزه ونقش اهمیت ی درباره فرانسوی ومحقق فیزیولوژیست کارل آلکسیس دکتر

 نفسانی غرایز اطفای به تمایل طبیعی طور به همه.کرد حفظ را بدن اعمال تعادل توان می نفس، وتملک معنوی،تعقل باتالش داری

 وغیره وغرایزجنسی خواب در وکاهش گرسنگی به باید بنابراین.گراید می انحطاط به شود برآورده کامال تمایالت این وقتی دارند،ولی

 (30).نمود ایجاد را وروانی بدنی اعمال بین هماهنگی توان می داری وروزه امساک وبا شد مسلط نفس وبر کرده عادت
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 داری روزه که بینیم می کنیم می نگاه را تجربی تحقیقات وقتی درمانی،زیرا جنبه وهم باشد داشته پیشگیری جنبه تواند می هم روزه

 می یادآور شما خدمت را شده انجام نتایج رو این از.دارد ومؤثری مثبت تأثیر ها بیماری سیر ونیز وروانی جسمی سالمت وضعیت بر

 .شود مؤثر مذهبی باورهای بهبود در است امید شوم

 تجربی تحقیقات در روزه درمانی نقش

 که رسیدند نتیجه این وبه داده انجام صرعی مراجعین بر ها،پژوهشی بیماری درمان بر روزه نقش بررسی منظور به ومقدم ابراهیمی

 (31).است داده نشان کاهش درصد40ها ماه سایر با درمقایسه رمضان ماه در مراجعین درصد

 رفسنجان پزشکی علوم دانشگاه پیراپزشکی مختلف های رشته دانشجویان نفراز67 یرو بر درپژوهشی1387 لسا در جابری انصاری

 می درافراد نفس عزت افزایش باعث روزه که اند یافته دست نتیجه این وبه دادند انجام تحقیقی آنان نفس برعزت روزه تأثیر درمورد

 (32).کند جلوگیری روانی ازاختالالت تواند ومی شود

 ونتایج نموده تعیین را تهرانی مردان در خون لیپیدهای سرمی رابرغلظت داری تأثیرروزه درپژوهشی1379لدرسا وهمکارانش محمدی

 (33).است بدن سالمت بر داری روزه مثبت اثرات مبین گروها برخی در گلیسیرید تری کاهش که داد نشان ها آن تحقیق

 دیابتی بیمار30 نخو وفشار برقند،لیپید،وزن داری شده،تأثیرروزه انجام1378لسا در افشار و بلوکی سر توسط که دیگری درپژوهش

 .گرفت قرار بررسی مورد

 ورضایت مطلوب وضعیت داری روزه دراثر ووزن خون،کلسترول،فشارخون قند های شاخص که داد نشان بررسی این از حاصل نتایج

 (34).دارد بیماری کنترل لحاظ از مفیدی اثرات دیابتی بیماران برای گرفتن روزه که نمودند پیشنهاد محققان این لذا.است یافته بخش

 .دارد بسزایی تأثیر وروان جسم سالمت بر روزه که رسیم می نتیجه این به موارد دیگر و موارد این بامطالعه

 جسمانی صحت تأمین راه از روزه بخشی رامشآ

 وپنجه ودست جسمانی سالمتی انداختن خطر به با که چرا اوست جسم به مربوط شود می آدمی اضطراب موجب که عواملی از برخی

 پذیری تأثیر علت برآن،به وافزون شده مسلط بروی کامیابی های فرصت دادن دست از ترس بدنی، ونارسایی ها بیماری با کردن نرم

 .کند می مشغول و درگیر نیز را آدمی جسمی،روح  ومشکالت ضعف یکدیگر از وروح جسم

 اسالم،این گرامی نبی جهت همین به.است دالیل از یکی شکم وسیری خوری کنیم،پر جویی پی را ها بیماری از بسیاری عدالت اگر

 ال کان ان صلبه یقمن لقیمات آدم ابن حسب بطنه من شراً وعاءً آدمی ُّ مأل ما:]فرمودند و داده هشدار پرخوری مضرات به نسبت گونه

 [لنفسه وثلث لشرابه وثلث لطعامه فثلث محالة

 محکم را او پشت تا است بس آدم فرزند برای لقمه چند.باشد شکم از تر وپرزیان بدتر که است پرنکرده را ظرفی هیچ زاد آدمی

 اختصاص کشیدن نفس برای را سوم ویک نوشیدن برای را سوم خوراک،یک برای را سوم یک پس باشد آن از استفاده ناگزیراز کند،اگر

 (35).دهد

 [االدواء یکثر الشبع:]فرمود شکم سیری نیزدرمذمتع( (علی حضرت

 (36).شود بسیار امراض سبب سیری
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 به زیادی حدود تا را جسم وسالمتی بدن،صحت به حیاتی تعادل وبابرگرداندن شود می میدان وارد بخش شفا دارویی همچون روزه

 (37).بیابید سالمتی تا بگیرید روزه[تصحوا صوموا]:که فرمود حکیمانه چه اعظم رسول راستی به.آورد می ارمغان

 ها بیماری درمان برای نوین روش روزه

 محترم فاضل ترجمه ها،به بیماری درمان برای نوین روزه،روش نام به کتاب این ترجمه به که شیرازی ناصرمکارم مایه گران دانشمند 

 وتعلیمات اسالم پیشگاه ودر کند مطالعه را کتاب این که باشد کسی کنیم نمی باور فرمایند ومی اند نوشته مقدمه امامی جعفر محمد

 پر پزشک این طرف از که طبی روزه تئوری اساس اوال زیرا نکند خود در ایی تازه ایمان واحساس نیاورد فرود تعظیم سر آن عالی

 نمی تحلیل بدن ودر گذرد می معده از که واضافه زائد ازغذاهای ها بیماری انواع که گرفته قرار حقیقت این بر شده پیشنهاد حوصله

 وباکتری ها میکروب ونمو رشد برای را شرایط بهترین که کند می هایی عفونت اضافی،تولید غذایی مواد این.گیرد می سرچشمه گردد

 (38).گیرد می صورت غذا از وامساک گرسنگی طریق از آنها همه درمان اساس که سازد می فراهم ها

 [دواءٍ کلِّ رأس والحمیئةٌ داءٍ کلِّ بیتٌ المعدةٌ:]فرماید می زمینه این در پیامبراسالم

 (39).داروهاست ترین باال وامساک وپرهیز هاست درد تمام بیت معده

 نوع یک تولید آنها از بسیاری که است این وآن نیست اشکال از خالی غالبا پزشکی ازداروهای استفاده با مؤلف نظریات طبق ثانیا

 را بزرگ عیب این« یطب روزه» قطری از مداوا که حالی در.کند می تحریک را دیگری وبیماریهای.کند می تدریجی مسمومیت

 :خوانیم می معصومین از یکی از حدیثی رادر معنا واین.داد نخواهد نشان خود از نامطلوبی العمل عکس گونه وهیچ.ندارد

 .[الیه یحتاج ممّا البدن امساک من انفع البدن فی شئُ ولیس داءً االوبهیج دواءٍ من لیس]

 ازنیازمندیهایش بدن وپرهیز امساک از مفیدتر بدن در چیزی وهیچ نماید دیگرمی بیماری ایجاد که مگرآن نیست دارویی هیچ

 (40).نیست

 یابد می کامل بهبودی روزه وسیله به اعصاب دستگاه

 نوشتن،با به فراوان میل(مرکزی عمیق اعصاب)من ومغز دست که است متذکرشد،این بایست ومی الزم آن به توجه که چیزهایی واز

 متخصصین همه.نداشتم نوشتن قدرت بزرگ حروف با جزء جوانی زمان حتی امساک از قبل که این با دارند ریز وبسیار کوچک حروف

 من اعصاب دستگاه که است قاطعی دلیل آمده پیش من برای ها ازامساک پس االن چه آن که دهند می گواهی اعصاب بیماری

 دستگاه تطهیروپاکیزگی وامساک،دوران روزه روزابتدای ده :گوید می دکترالکسی گاه آن .است کرده پیدا واساسی عمیق بهبودی

 (41).است اعصاب

 شوند می درمان امساک با ها بیماری این

 دربیماری ای ویژه فایده روزه طریق از شوند،درمان می درمان امساک با ها بیماری این:نویسد می خود درکتاب سوفورین الکسی دکتر

 وداخلی،سل،اسکلیرور،رماتیسم،نقرس،استسقاءنوراتسنی،عرق خارجی های ومزمن،دمل بسیط ها،التهاب روده خونی،ضعف کم های

 ازطریق معالجه.دیگردارد های کلیه،کبد،وبیماری های جلدی،بیماری های قند،بیماری چشم،مرض های پوست،بیماری النساء،ریختگی

 جسم اساسی های سلول است،وبا انسان جسم اصول به مربوط که هایی بیماری بلکه ندارد فوق های بیماری به اختصاص امساک

 (42).دبخش می نیزشفا را وطاعون سفلیس،سل سرطان همانند شده آمیخته
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 انسان زیبایی بر روزه اثر

 :فرمایید توجه ذیل روایت به رابطه این در.است پوست شادابی و زیبایی وسیرنخوردن گرفتن روزه و غذا آثارکنترل از دیگر یکی

 اهلل نبی یا قال شأنکما ما فقال یتصایحان وامراة رجل وفیها بمدینة) مالسال وعلیه..وآله نبینا علی) یعیس اخی مر قالص( ( النبی ان]

 مرأة یا لها قال کبر غیر من الوجه خلقه هی قال شأنها ما حال کل علی فأخبرنی قال فراقها احب ولکنی صالحة بها ولیس امرأتی هذه

 ماء ذهب القدر فی الصدرفزاد تکاثرعلی اذا الطعام الن تشبعین ان فایاک اکلت اذا لها  قال نعم قالت طریا وجهک ماء یعود ان اتحبین

 (43.)[طریا وجهها فعاد ذلک ففعلت الوجه

 آنها به حضرت .دندز می فریاد ربرسریکدیگ وزنی مرد آن در که نمود عبور شهری به عیسی برادرم:فرمودند )ص (اعظم پیامبر]

می کنید؟ آن مرد عرض کرد،ای پیامبر خدا،این همسر من است وهیچ بدی هم ندارد بلکه زنی است  فریاد اشود،چر می راچه شما:فرمود

 صالحه،ولی درعین حال دوست دارم ازاو جدا شوم.

حضرت عیسی فرمود:به هر حال بگو چه نقصی دراوست که می خواهی از وی جدا شوی؟آن مرد عرضه داشت:بدون این که پیر شده باشد 

؟آن زن عرضه داشت:آری.حضرت فرسوده شده.حضرت به آن زن فرمود:ای زن دوست داری طراوت صورتت به تو برگرددصورتش شکسته و

فرمود:هرگاه غذا تناول می کنی،پیش ازسیرشدن ازآن دست بکش زیرا طعام وقتی درشکم ومعده زیاد شد،طراوت ونشاط صورت را می 

 بازگشت.[ هبرد.زن به این دستورعمل نمود،طراوت صورتش دوبار

وامساک ازموادغذایی برای مدتی در  چنین برداشت می شود که می توان با روزه گرفتنازاین داستان  فرمایش رسول اکرم پس طبق

م فروگزار نکرده وتمابه آن از هیچ امری  روز،به طراوت وشادابی از دست رفته پوست خود دست یافت.چیزی که بشر،برای دست پیدا کردن

برای رسیدن به این مهم انجام می دهد،ازاستفاده ی کرم هاوصابون های آرایشی گرفته تا انجام جراحی های مختلف،درحالی سعی خود را 

غذایی که خورده می شود  که باتوجه به آموزه های دین مبین اسالم باید علت را در جای دیگر جستجو کرد.که طبق کالم الهی هم به نوع

بایدهیچ وقت سیرغذا خورد ونیز به این جسم خاکی طبق فرمایش حضرت رسول وتعلیمات دین مبین اسالم باید توجه کرد وهم این که ن

که اکثردانشمندان درحوزه پزشکی چه درداخل «روزه گرفتن»وآن چیزی نیست جزء،فریضه مبارک ،برای مدتی در روز استراحت داده شود

 زیبایی دست پیدا کرده اند. برای بدن به خصوص در حوزه خارج به اثر بخشی آنروچه د

 روزه وتقویت حافظه

بدون شک حافظه نقش بسیار مهمی در پیشرفت  وترقی انسان ایفا می کند.افرادی که از حافظه قوی برخوردارند،موفق ترند.روان شناسان 

د عالوه برآن که ازبرکات عصرحاضر برای تقویت حافظه روش ها وتمرینات مختلفی را ارائه داده اند.اما کسانی که روزه می گیرن

 معنوی،برخوردار می شوند،حافظه آنان نیز تقویت می گردد.زیرا یکی ازفواید روزه تقویت حافظه است.

 .ویزدن فی الحفظ:المسواک،الصوم،وقراءة القرآن[حضرت علی )ع(می فرمایند:]ثالث یذهب البلغم 

 سه چیزبلغم راازبین می بردوحافظه رازیاد می کند:

 (44.)قرائت قرآن-3روزه گرفتن-2کردنمسواک -1

 در حدیث قدسی به این مطلب اشاره شده:]یاربِّ ما میراث الجوع؟ قال...وحفظ القلب[
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 (45)پیامبرخدا)ص( به خداوند متعال عرضه داشتند:اثر گرسنگی چیست؟خداوند متعال فرمودند:....و)تقویت( حافظه ذهن.

 نتیجه گیری

یاد شده است.روزه از ویژه ای برخوردار است به گونه ای که در روایات اسالمی ازآن به عنوان نعمت  سالمتی جسم در اسالم از اهمیت

جمله احکام انسان سازاسالمی است که عالوه بر این که جالدهنده روح آدمی است وضامن سعادت دنیا وآخرت وبهداشت جسم وتزکیه 

با طراوت وجان تازه می بخشد.باتوجه به اینکه عامل بسیاری از بیماری  نفس واخالق وابعاد دیگرخوشبختی است،جسم انسان را نیز

است.به طوری که امروزه « روزه داری»ها،پرخوری وزیاده روی درخوردن غذاهای مختلف است،بهترین راه مبارزه با این بیماری ها

ی ترین روش برای درمان انواع بیماری ها معرفی دانشمندان،پس از طی مراحل مختلف تحقیقات علمی وتجربی روزه داری را به عنوان عال

 می کنند.

 

 پی نوشت ها

 326ه.ق،صفحه1423قرآن،دارالشامیه،بیروتفاضل،راغب اصفهانی،مفردات الفاظ  حسین بن محمدبن-1

 165،صفحه2مرتضی آخوندی،قاموس قرآن،دارالکتب اسالمیه،بی تا،جلد-2

 1071انتشارات امیر کبیر،بی تا،صفحهحسن عمید،فرهنگ فارسی عمید،مؤسسه -3

 237راغب اصفهانی،مفردات الفاظ قرآن،صفحه-4

 165،صفحه2مرتضی آخوندی،قاموس قرآن،جلد-5

 187سوره بقره،آیه-6

 376،صفحه96،بحاراالنوار،جلدمحمد باقر مجلسی-7

 همان-8

 1377رضا استادی،لغت نامه دهخدا،انشارات ارزشمند،قم،-9

 2،صفحه1364الهیجی،روزه درمان بیماری های جسم وجان،دفترانتشارات اسالمی،قم،حسین موسوی راد -10

 155،صفحه96محمد باقر مجلسی،بحاراالنوار،جلد-11

 2،صفحه7محمدبن حسن حر عاملی،وسائل الشیعه،جلد-12

 31،صفحه2ناصرمکارم شیرازی،اخالق در قرآن،دارالکتاب،بی تا،جلد-13

 155،صفحه96،جلدمحمد باقر مجلسی،بحاراالنوار-14

 145،صفحه1415سیدجعفرعظیمی،روزه ازدیدگاه قرآن وعترت،انتشارات رسالت،قم،-15
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 202،صفحه96محمد باقر مجلسی،بحاراالنوار،جلد-16

 203،صفحه96همان،جلد-17

 200،صفحه96همان،جلد-18

 255،صفحه93همان،جلد-19

 همان-20

 292،صفحه7شیخ محمدبن حسن حر عاملی،وسائل الشیعه،جلد-21

 1351،چاپ9مال فتح اهلل کاشانی،تفسیر منهج الصادقین،مبحث روزه،جلد-22

 254،صفحه93محمد باقر مجلسی،بحاراالنوار،جلد-23

 44،صفحه2محمد بن علی صدوق،من الیحضرالفقیه،جلد-24

 24645،حدیث8علی بن حسام الدین متقی،کنزاالعمال،دارالحدیث،جلد-25

 40االخبار،دارالکتب اسالمیه،صفحهمحمد بن علی صدوق،معانی -26

 1372،مؤسسه انتشارات نبوی،چاپ1014،صفحه395نهج البالغه،سخن شماره-27

 ه.ق1403،چاپ بیروت،255،صفحه93محمد باقر مجلسی،بحااالنوار،جلد-28

 184سوره بقره،آیه-29

ی در پیشگیری ورویارویی با پیامد های محمد مهدی اصفهانی،فصل نامه اندیشه ورفتار،بهره گیری از برخی رهنمودهای اسالم-30

 17-13،صفحه4،شماره1376استرس،سال اول،

حسین ابراهیمی و محمد کریم جهانی مقدم،بررسی اثر ماه رمضان بر مراجعین صرعی،خالصه مقاالت همایش تحقیقات علوم پزشکی -31

 1379آبان3در اسالم،کرمان،

 نفس،دانشجویان دانشکده پرستاری،مامایی،پیراپزشکیعلی انصاری جابری،تأثیرروزه ی رمضان بر عزت -32

 محمدی وهمکاران،تأثیریک ماه روزه داری برغایه توره بدن وغلظت سرمی،همان مدرک-33

 22سر بلوکی وهمکاران،تأثیر روزه داری برقند،لیپید،وزن،وفشارخون،بیماران دیابتی،خالصه مقاالت پنجمین کنگره تغذیه ایران،تهران،-34

 100،صفحه1عه ورام،جلدمجمو -35

 360تصنیف غررالحکم ودررالحکم،صفحه-36

 342،صفحه1،جلدسالمالدعائم ا-37
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 133روزه درمان بیماری های روح وجسم،سید حسین موسوی راد الهیجی،صفحه-38

 14محمد باقر مجلسی،بحاراالنوار،جلد-39

 شیخ عباس قمی،سفینتة البحار،ماده طب-40

 148درمان بیماری ها،ترجمه از کتاب الکسی سوفورین،صفحهروزه روش نوین برای -41

 62همان،صفحه-42

 217،صفحه16مستدرک الوسائل،جلد-497،صفحه2علل الشرایع،جلد-43

 13686،حدیث400،صفحه10شیخ حرعاملی،وسائل الشیعه،جلد-44

 21،صفحه74بحاراالنوار،جلد-300،صفحه1ارشاد القلوب،جلد-45
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 ومأخذ فهرست منابع

 قاموس قرآن،دارالکتب اسالمیهآخوندی،مرتضی،-1

لبراهیمی،حسین علی وجهانی مقدم،محمدکریم،بررسی اثر ماه رمضان بر مراجعین صرعی،خالصه مقاالت همایش تحقیقات علوم -2

 1379آبان3پزشکی دراسالم،کرمان،

 1377استادی رضا،لغت نامه دهخدا،ارزشمند قم،-3

 جابری،علی،تأثیر روزه رمضان برعزت نفس،دانشجویان دانشکده پرستاری،مامایی،پیراپزشکیانصاری -4

 مدی،عبد الواحد بن محمد تمیمی،تصنیف غررالحکم ودررالحکم،ترجمه حسین درایتی ومصطفی درایتیآ-5

رویی باپیامدهای استرس،سال اصفهانی،محمد مهدی،فصل اندیشه ورفتار،بهره گیری ازبرخی رهنمودهای اسالمی درپیشگیری ورویا-6

 1376اول،

 1364،وسائل الشیعه،مترجم علی صحت،ناس،تهرانحرعاملی،شیخ محمدبن حسن-7

 1371دیلمی،حسن بن ابی الحسن،ارشاد القلوب الی الصواب،نشرقم،سال نشر-8

 ه.ق1423راغب اصفهانی،حسین بن محمد بن فاضل،مفردات الفاظ القرآن،دارالشامیه،بیروت،-9

 22نجمین کنگره تغذیه ایران،تهران،سربلوکی وهمکاران،تأثیرروزه داری برقند،لیپید،وزن،وفشارخون بیماران دیابتی، خالصه مقاالت پ-10

 سوفورین الکسی،روزه روش نوین برای درمان بیماری ها،ترجمه جعفرامامیه-11

 1372نبوی،چاپ شریف رضی،محمدبن ابی احمد حسین بن طاهر،نهج البالغه،مؤسسه انتشارات-12

 ه.ق1408صدوق،محمد بن علی،علل الشرایع،نشرمؤسسه بیروت،-13

 صدوق،محمد بن علی،معانی االخبار،دارالکتب اسالمیه-14

 صدوق،محمد بن علی،من الیحضرالفقیه،-15

 1368طبرسی،میرزاحسین نوری،مستدرک الوسائل،چاپ دوم،-16

 ه.ق1415وعترت،انتشارات رسالت قم،عظیمی،جعفر،روزه از دیدگاه قرآن -17

 عمید،حسن،فرهنگ فارسی عمید،مؤسسه انتشارات امیر کبیر-18

 ،چاپ دوم،انتشارات نوید1393قمی،شیخ عباس،سفینة البحار،سال انتشار-19
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 1351کاشانی،مال فتح اهلل،تفسیرمنهج الصادقین،مبحث روزه،چاپ-20

 ه.ق1404بیروت لبنان،مجلسی،محمد باقر،بحاراالنوار،مؤسسه الوفاء،-21

 1364موسوی راد الهیجی،حسین،روزه درمان بیماری های جسم وجان،دفترانتشارات اسالمی،قم،-22

 مکارم شیرازی،ناصر،اخالق درقرآن،انتشارات دارالکتاب-23

 همان مدرکمحمدی وهمکاران،تأثیریک ماه روزه داری برغایه توره بدن وغلظت سرمی،-24

 دین،کنزاالعمال،انتشارات دارالحدیثمتقی،علی بن حسام ال-25

مالکی اشتری،ورام بن ابی فراس،تنبیه الخواطرونزهة النواظر،معروف به مجموعه ورام،مترجم محمد رضا عطایی،ناشرآستان قدس -26

 مشهدضوی،مؤسسه چاپ وانتشارات،محل نشرر

 نشرقم محل،1372نشر دوم،تاریخ،مغربی،نعمان بن منصور تمیمی،دعائم االسالم وذکرالحالل والحرام،چاپ 27
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