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  7- ميبچش را خدا يمهمان ينيريش
 يها نسخه با ينيد يها نسخه تفاوتگانه براي بهرة بيشتر از رمضان/ 3هاي  راه :انيپناه

  چيست؟ ييايدن
 يآثار و كيوتيب يآنت آثار مثالً شما اگر كه است نيا انسان، يدردها درمان يبرا ،ييايدن يها نسخه با ينيد يها نسخه يها تفاوت از يكي«
 و سـواد  بـه  يازيـ ن. دهـد  يم انجام را خودش كار و گذارد يم را خود اثر كيوتيب يآنت مصرف صرف د،يندان دارد، شما بدن در آن مصرف كه را

ـ ا ينيد يها نسخه اما. داشت خواهد يكساني كاركرد دارو د،يباش يعام چه د،يباش متخصص چه د،يبخور را دارو اگر. ندارد شما يآگاه  جـور  ني
  .»داشت خواهد اثر شتريب م،يبشناس شتريب هرچه را شيداروها و م،يبفهم شتريب هرچه را ها نسخه نيا. ستندين

***  
چاپ هشتم آن را روانة بـازار نشـر   » بيان معنوي«كه انتشارات اثر حجت االسالم پناهيان » داري شهر خدا؛ رمضان و رازهاي روزه«كتاب 

برداري بهتر از ماه مبارك رمضان است كه با بياني سـاده و روان بـه رشـتة تحريـر      كرده است، حاوي نكات و نگاهي نو و كاربردي براي بهره
هاي قشنگ مـاه مبـارك رمضـان     ه استقبال روزها و شباي از اين كتاب ب  درآمده است. به مناسبت فرا رسيدن ماه مبارك رمضان با برگزيده

  خوانيد: را در ادامه ميها  اين گزيدهاز هفتم بخش رويم.  مي

  تا... كند يم رها بعد و كند، يم نگاه به وادار رااو  سپس دارد، يم نگاه را انسان ابتدا رمضان
خـود را نخواهنـد    صورت در انسـان تـأثير تـام    يك به اين ما را با خود ببر. دستورات ديني هيچ نبايد در رمضان بيارميم و به رمضان بگوييم

انسـان را  ابتـدا  روش دين اين است كه  سخ كند و با خود ببرد؟غربي است كه بيايد و انسان را م ةبه شيو ،مگر تبليغات و تربيت دينيگذاشت. 
اي سـلب نمايـد و او را وادار    انسان را به هر وسـيله  ةاي كه استقالل و اراد هم باز نه به شيوه ن. آدخوان فرا مي بعد او را به حركت ،كند بيدار مي

  كند. 
اگر كسي به زندگي در مدل غربي عادت كرده كه مثالً پاي يك برنامة جذاب تصويري بنشيند و يا در آن برنامه شركت كنـد و آن برنامـه   

بايد فكر تأثيرپذيري چنين كسي  ،به روح او نفوذ كند و در او تأثير بگذارد ،فرد آگاه ارد شدن از ناخودوهم با تسخير كردن عقل و احساس او، با 
  از رمضان را از سر خود خارج نمايد. 

او را سرمسـت كنـد و لبريـز از شـور      ،خـود در غفلـت   ةخـورد  شهرفرنگ يا شهربازي نيست كه با فرو غلتانـدن بـازي   ،نعوذ باهللا ،شهر خدا
كـه  هـا   از خـوبي  آنچهكند تا به سوي  و بعد رها مي ،كند سپس انسان را وادار به نگاه مي ،دارد عوري نمايد. رمضان ابتدا انسان را نگاه ميش بي

   اي بروي. اي و دريافت كرده خودت ديده
عهده گرفتـه اسـت.    بندگانش را بهمعلوم است كه ما در ماه مبارك رمضان، مهمان خدا هستيم و خدا خودش به عنوان ميزبان، پذيرايي از 

كسـاني  شـك   امـا بـي   رد.ي از بهره را خواهند بحداقل همه .شد اي وارد شود، بدون پذيرايي خارج نخواهد در اين مهماني در هر مرتبه هركس
رد ايـن مهمـاني   ون آمـادگي وا اند. حيف اسـت كـه بـد    برند كه بنا دارند بيشتر بهره ببرند و خود را براي اين مهماني مهيا كرده بيشتر بهره مي

  ز دست رفته از آن خارج شويم.هاي ا بشويم و با حسرت فرصت
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  دنديرس نجايا به بعد شدند، يحداقل ابتدابد،  يها آدم
 ؛شـوند  معموالً بسـيار حسـرت زده مـي   شوند،  اي ناچيز قانع مي كنند و تا بهره كه به تماشاي اين خوان پر نعمت بسنده ميي حداقل هاي آدم

فوايـد را   حـداقل  و كننـد  يا نياز بااليي در خود احساس نمياين خودباوري را ندارند، و بينند كه بتوانند زياد بهره ببرند و  چون ابتدا در خود نمي
بسـيار نيـاز   د، بـه آن فوايـ  و هـم  بيشتر بهره ببرند اند  توانسته هم مي :بينند ميشوند، چون  متأسف ميهم دانند. و در انتها  كافي مي ،ي خودبرا

  كند.  ها قانع مي حداقل دهد و او را به را فريب مي طلب نهايت اند. معلوم نيست شيطان چگونه انسان بي داشته
گيرنـد.   خيلي از نصـايح خداونـدي هـم قـرار نمـي     ديگر مخاطب افتند و  شوند كه از چشم خدا هم مي كم آنقدر بد مي كمي حداقل هاي آدم
 در همـان معمـوالً ي اين اسـت كـه   حداقل هاي اشكال آدمهاي بدي نبودند، ابتدا حداقلي شدند، بعد به اينجا رسيدند.  دمهاي بد هم از اول آ آدم

ولي آن و قدر آن را هم دانست را بايد داشت  حداقل اگرچهالي كه شوند. در ح كمتر ميهم  آن كنند و از مانند و سقوط مي هم باقي نمي حداقل
  بسنده كرد. د قرار داد، و قدم را براي جاي باالتري بايد برداشت، نبايد به كمرا آغازي براي صعود باي

  ييايدن يها نسخه با ينيد يها نسخه تفاوت/ روزه اثر شيافزا به »يآگاه« كمك. 1
بدانيم ماه خوب رمضان چيست و چگونه است و از اسرار و احوالش بـاخبر   كه همينهاي خود را افزايش دهيم.  اين است كه آگاهي اولراه 

، تر وارد رمضان شويم، اين خود نگاهي آشنا و عارفانه باشد و عالمانه ،برد. وقتي نگاه ما به رمضان ا را از رمضان باال ميم ةشويم، اين خود بهر
  دهد.  ثواب عمل ما را افزايش مي

 آثـاري  و كيوتيب يآنت آثارمثالً  شمااگر  كه است نيايي، براي درمان دردهاي انسان، ايدن يها نسخه با ينيد يها نسخه هاي تفاوتيكي از 
نيـازي بـه سـواد و    . دهـد  يم انجام را خودش كارگذارد و  اثر خود را مي كيوتيب يآنترف مصرف ص ،يدندان رد،اد شمامصرف آن در بدن  كهرا 

ـ ا ينيد يها نسخهاما  .كرد يكساني خواهد داشتكار يد، داروباش يعام چه ،يدباش متخصص چه ،يدبخور را دارواگر . آگاهي شما ندارد  جـور  ني
معرفت در تأثيرگـذاري رفتارهـاي    .خواهد داشت اثرشتر بي ،بشناسيم شتريب را هرچه يشيم، و داروهابفهم شتريبهرچه  را ها نسخه نيا. ستندين

ها، و بـه قـدر    اعمال توصيه شده در دين، به قدر معرفت انسان، به قدر عقل آدمانجام كه  حديديني بويژه افعال عبادي نقش بااليي دارد. به 
  گذارد. ها، بر روي انسان اثر مي آدم دقت

خواهند در ما  اگر بدانيم روزه و رمضان، چگونه مياما  ...، خوانيم و و دعا ميگيريم، قرآن  يرود و باالخره ما هم، روزه م آيد و مي رمضان مي
را هم در  خاصياگر كار  حتيبيشتري از اين ماه ببريم.  كمك كنيم و استفادة توانيم به پرثمر و پراثرتر بودن روزه در جان خود، اثر بگذارند، مي
رمضـان را بـه مـا    هاي  شناخت برتريخدايا ؛ فَضْله معرِفَةَ أَلْهِمنَا و«: از خدا تقاضا داشتند(ع) دكه امام سجا همچنانها انجام ندهيم.  اثر اين آگاهي

  )1(»الهام كن.

  انواع تأثيرات آگاهي
مند كردن انسان براي رفتار بهتر، تأثيرات طبيعـي   مند ساختن و انگيزه وبيش در عالقه دانايي كم اگرچه نفسة علم: . ارزش و نور في1

توجـه   علـم بـي   ةنفسـ  فـي ذاتي و نبايد به نور شود، اما  ة علم و آگاهي توصيه ميبه طمع اين تأثيرات است كه به توسع الً، و معمودخود را دار
  سازد. باشيم. هم خدا براي علم و عالم ارزش قائل است و هم آگاهي جان انسان را ارزشمند مي

ها در  يسلسله آگاه  هم سخن گفت. وقتي يك »نگرش«و  »نگاه«از  ،»آگاهي«بايد در كنار  »:ها آگاهي«به كمك  »نگرش«. اصالح 2
تـر ديگـري هـم     تر و اساسي مهم اتفاق اينجاما را تغيير بدهند و بهبود ببخشند،  كليكه بتوانند نگاه و برداشت  بگيرندكنار هم به ترتيبي قرار 
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كـه بايـد   ه حـدي  چند آگاهي است. ب رفتر از اضافه شدن ص ايم. و اين مهم مضان پيدا كردهمناسبي به ر »نگرش«ما  اينكهو آن  ؛افتاده است
شـده   »اصالح يك نگرش موجود«يا  »ايجاد يك نگرش صحيح«موجب توانسته باشند  حدگاهي به اين است كه تا چه  ،ها گفت ارزش آگاهي

  باشند.
م يـا  الَيك نگاه كلي به عي و با به دست دادن ئهاي جز واند با غرق نشدن در آگاهياثر علم در ميدان انديشه همين باشد كه بت اولينشايد 
درك بهتر  ةماي ،و در افقي مناسب اساسي و بنيادين انسان را تغيير داده و يا بهبود بخشدهاي  نگرش ،مربوط به موضوع مورد مطالعه ةمجموع

  حقايق عالم بشود.
 .اسـت  »تفكـر «باز در ميدان انديشه، هنوز به ميدان عالقه و عمل نرسيده، قدم ديگري نيز وجود دارد، كـه آن   ها: در آگاهي »تفكّر«. 3

اگر براي كشف مجهولي نباشد، جدا از افزايش و فربـه سـاختن علـم موجـود،      حتي آنها،هاي مناسب بين  ها و ايجاد ربط آگاهي ةمرور عاقالن
ادةِ  أَكْثَـرَ  كَـانَ «د. كمـا اينكـه امـام صـادق(ع) فرمـوده اسـت:       كن بسيار نوراني مي وجود انسان را هم بـأَبِـي  ع ذَر  ه مـحر  ه رُ  اللـَّ اكثـر عبـادت   ؛ التَّفَكـُّ

ذ « اي برخـوردار اسـت:   مناجات، از جايگاه ويژه ةعبادات و در مقدم ةدر هنگام تفكرو در قرآن كريم  )2(»تفكر بود. خدابراوباد) (رحمت ابوذر  نَيالـَّ

رُونَكُذْي اللَّه اماًيق وداً وقُع ل ويع  نُوبِهِمج و خَلْقِ  يف رُونَكَّتَفَي ماواتالس ضِ ونا الْأَربما ر الً هذا خَلَقْتحانَ باطبسنا كفَق ذابكه خدا را ايستاده  ؛ همان كسانيالنَّار ع
گويند) پروردگـارا! تـو اينهـا را بيهـوده      انديشند (و مي ها و زمين مي كنند، و در خلقت آسمان ميو نشسته و به پهلو آرميده (در همة احوال) ياد 

ـ    ،قشنگ خدا در ميان ذكر و دعا چقدرببينيد  )3(»اي، تو منزهي، پس ما را از عذاب دوزخ حفظ فرما. نيافريده  ؛ده اسـت كـر  زاجـاي تفكـر را ب
راستي، خوب است هنگام بيدار شدن براي نماز شب و عبادت سحر، ابتدا ايـن   .آنها يهوده نبودنها و زمين و ب خلقت آسمان ةدربار تفكرهم  آن

  ) 4آيه خوانده شود.(

  ديآ يم دست به مرور به يمعنو معارفشود/  مانع آگاهي مي» آشنايي«گاهي 
از يـك مـانع    اين سؤالپاسخ به  جاي بهاجازه بدهيد  ؟رمضان به قدر كافي آگاهي داريم ةبارعبور نكنيم، آيا ما در سادگي بهاز كسب آگاهي 

و علم كامل بدانيم و با شنيدن بخشي از مطالب  كلما نبايد خيلي راحت خود را عقل : يادگيري صحبت كنيم. و با نصيحت به خودمان بگوييم
  . كنيم تلقّين را براي خود تكراري آ ةرا دانسته شده و سخن دربارموضوع ذيل هر موضوع، آن در 

بـراي درك   دقـت كننـد و   احساس استغنا ميدر يك موضوع، ها  همين است كه عوام با كمترين شنيده ،يكي از برخوردهاي عوامانه با علم
شـنوند و بعـد تـا در جـايي حرفـي       مثالً يك چيزهايي از معاد مـي ة معارف ديني. خصوصاً دربار دهند، ان باقي مانده را از دست ميمعارف فراو
  اينها را بلديم.  ةايم و يا هم ها زياد شنيده گويند ما از اين حرف مي ،اي در آن باشد ، كلمهمعاد ةاز كلمات آشناي شنيده شده درباربشنوند كه 

نبايـد آشـنايي را بـا    بهتر است راه يادگيري را هيچگاه بر خود نبنديم و امكان ندانستن و كمي اطالع را از هر احتمال ديگري بيشتر بدانيم. 
  آشنايي به معناي سطحي كلمه و آگاهي به معناي عميق كلمه. ؛هي اشتباه بگيريمآگا

شود راه صد سـاله را يـك شـبه     آيد، نمي به دست مي »مرور«معارف الهي و انساني، به  ةيك نگرش كامل و عميق، خصوصاً در زمين اساساًً
بـاره، حجـم انبـوهي از معـارف را      و با وقت گذاشتن، به يـك اند  كرده طريق  طييك شبه  را اين راه كنند فكر ميآنان كه گاهي  حتي .پيمود
 دقتـي انـد   دريافتـه  آنچـه و بـر   آرام بپيمايند،در روز، و راه يك شبه طي شده را، ، مرور كنند در مقاطعي بايد برگردند و آن را دوبارهاند،  آموخته

  دوباره و چندباره بفرمايند. 
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دوباره به آن معارف  دقتيكنند، وقتي سال بعد در فراقت و  درك مي خوبي بهآنان كه امسال برخي معاني را از معارف رمضان  ،گربه بياني دي
 ةهاي خـاص معـارف معنـوي اسـت. عالمـ      تري را دريافت خواهند كرد. اين يكي از ويژگي تازه و عميق ترديد معاني متفاوت بي ،گردند بازمي

: دنـد وفرم ميقريب به اين مضامين  ،خود از قرآن ةهاي تاز دريافت ةدربار ،قرائت قرآن داشتند ةكه هر روز برنامالشأن،  عظيم ، مفسرطباطبايي
كنم و  اي برخورد مي هر دفعه با مطالب تازه ،چند بار مرور كنم ،نزديك ةاگر يك بخش را در فاصل حتي ،كنم من هر بار كه قرآن را مطالعه مي

  )5(اي دارد. زهايم حرف تاقرآن بر

  نياز ما به آموزش تدريجي و مداوم معارف ديني
معاني  ،بلكه ما در هر مراجعه ،گيرد پذيرد و درك دقيق معنوي به سرعت شكل نمي دوران آموزش معارف ديني به سهولت پايان نمي تنها نه
ي براي خود قـرار  ي براي آموزش تدريجي و مداوم معارف دينا كنيم. پس بهتر است از همين ابتدا، برنامه اي از مطالب تكراري دريافت مي تازه

  ها كنار بگذاريم. ها و مرور اندوخته در آموخته تدبردهيم و سهمي از اوقات خود را به صورت دائمي براي فراگيري و 
بخشد،  به انسان مي  نيرويي تازه، در ساختن انگيزه ،اي دانيم هر سخن تازه بسيار محتاجيم. و ميجديد هم معارف از سوي ديگر ما به كسب 

 نـد. كبه ما ارائه حقايق عالم نويي از  دريافتند و كغفلت ديگري را از ما سلب تواند  اي مي هر آگاهيدهد.  و راه جديدي را فراروي ما قرار مي
  ترين راه است. ، براي ما گشادهينيدكه جان ما هميشه نيازمند نور است و راه راحت كسب نور از علم و معرفت  ،خود جاي هم بهنور علم 

  ؟به درجات بااليي رسيدنددون آگاهي، ب ،عوام افراد از يليخ چطور
انجـام   ، و تنهـا بـا  عبـادات رغم ندانستن آثار تربيتـي روزه و سـاير    كه عليند ا هسواد بود بي وعوام خيلي از افراد ممكن است بپرسيم چطور 

 حـداقل  چـون  .ندا هرسيد درجات باالييآن و به   روزه استفاده كرده اتاثر حداقل آنها ازب، ؟ خُكارهايي كه خدا گفته، به درجات بااليي رسيدند
با آثـار  اينكه  ها با وجود از طرف ديگر بعضي. كردند خيلي بيشتر رشد ميعلم بيشتري داشتند آنها هم اگر اما  باز هم خيلي زياد است. ،اثر روزه

ن آثـار بـراي آنهـا فايـده     اند، چرا دانستن ايـ  هم كردهگرد  نسبت به ديگران تنزّل و عقبه كرشد نكردند بلتنها  نه تربيتي اعمال آشنايي دارند،
دانسـتن،   بـا وجـود   اند كـه  هايي بوده انسان ها كار سختي است، اما درست است؛ تشخيص درجات انسان اينكهضمن بايد گفت  نداشته است؟
ضي اسـت كـه در   مربوده است كه در سر دارند، عيب اينها علمي ندر عيب اينها آن هم به اين گروه اشاره شده است، اما در قر اند. سقوط كرده

 ه علمشان هم به دردشان نخورده است.دل دارند. اينها قلبشان ايراد داشته ك

  برتر رمضان به دنيرس يبراو راه عاطفي » احساس«
مرتبط  آنچهرمضان و ماه هاي خود نسبت به  عالقهاحساس و ما با ازدياد آن است كه راه عاطفي براي رسيدن به يك رمضان برتر، مراد از 
بيشتر نماييم. كشش روحي، سـطح   خويش را از آن ةبهر ،ه ماه خدابا بهتر كردن احساس خود بقيمت رمضان خود را باالتر ببريم و  ،به اوست
و منتهـاي ايـن دسـتور دارد،     نسبت به مبدأي كه محبتكند، و  اين ضيافت و دستور الهي روزه پيدا مي ي كه انسان دربارةنوع احساسعالقه، و 

نعمات و اوامر اوست، قيمت رمضان  ي او از خدا،شناسقدر قدر اگر قيمت هركس بهارزش رمضان هركسي است.  ةترين عامل تعيين كنند  مهم
توانـد   خاطري است كه به اين ضيافت مي تعلّقهمان تعميق  ،و راه ارتقاء اين قيمت هم ميزان ارادت او به ميزباني خداست.هم به  دار روزه هر

  )6(»قدر خدا را ندانستند. كه بايد چنان آن ؛قَدرِه حقَّ اللَّه قَدروا ما و«: آنان فرمود  داشته باشد. مبادا جزء كساني قرار بگيريم كه خدا درباره
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معياري براي سـنجش طهـارت بـاطن اسـت از      ،به او محبتدهد و مقدار  ها را نشان مي آدم ةميزان عالقه به خدا، ميزان عمق عقيد اساساًً
و يـا   رساند ما را به او مي ،»اين دستور«. يا به اين دليل كه يدآ ارادت به او پديد مي شدتق خاطر به غير خدا. عالقه به اوامر خدا هم در پي تعلّ

  از جانب او آمده است.  ،»اين دستور«اي باالتر، به اين دليل كه  در مرتبه

هم ناشي از  ،ديگر به چيزهايي كه به محبوب مرتبطند هم سرايت كند. عشق به عبادت محبتطبيعي است دوستي با خداوند هم مانند هر 
 مـنْ  النَّـاسِِ  أَفْضَـلُ «اند:  فرموده خدا. همچنان كه رسول خدا(ص)ت ما به براي ارزيابي ميزان ارادهم شاخصي است و  ،معبود استعبد به  ةعالق

 ورزد محبت بدان و كشد آغوش در را آنپس  ،باشد عبادت عاشق كه است يكس مردم نيبرتر؛ ...  بِجسـده  باشَرَها و بِقَلْبِه أَحبها و فَعانَقَها الْعبادةَ عشقَ
  )7(»... دارد مشغول بدان را بدنش و

  هاي رمضان تقدير امام سجاد (ع) از دلبري
كـاش   كـاش روزه نبـوديم و اي   اي بگـوييم اي  اند مبادا در هنگام صـيام لحظـه   شايد به همين دليل باشد كه در آداب رمضان از ما خواسته

در مناجات خود با ماه رمضان به وضوح با اين ماه (ع) العابدين ببريم. و به همين دليل است كه امام زين لذتتوانستيم از خوردن و آشاميدن  مي
  كنند.  هاي او تقدير مي و در عباراتي به ياد ماندني از دلنشين بودن اين ماه و دلبريكرده بازي  عزيز عشق

 ؛ميكنـ  يمـ  وداع او بـا  ما؛ پس عنَّا انْصرَافُه أَوحشَنَا و غَمنَا و علَينَا، فرَاقُه عزَّ منْ وِداع مودعوه فَنَحنُ«فرمايند:  گونه مي با ماه رمضان، اين داعدر دعاي و
  )8(»كند. مي شانيپر و نيغمگ را مااو  رفتن و استبراي ما سخت  اش (همانند) وداع با كسي كه جدايي

 گونـه  ايـن تني را اين ماه شـريف و دوسـت داشـ    ،هاي متعدد ضمن سالم ،فرمايند اي براي رمضان قرائت مي نامه و در حالي كه گويا زيارت
  : ندنماي خطاب مي

»لَامالس كلَيا عي وبٍ أَكْرَمحصنَ مم ،قَاتالْأَو ا ورَ يرٍ خَيي شَهامِ فالْأَي و اتاع9(».ها ماه نيبهتراي  و ها لحظه نيتر يگرام يا تو بر سالم؛ الس(  

»لَامالس كلَينْ علَّ قَرِينٍ مج هروداً، قَدجوم و عأَفْج هفْقُوداً، فَقْدم و ورْجم آلَم رَاقُهف .لَامالس كلَينْ عم يفأَل قْبِلًا آنَسرَّ، مفَس و شحياً أَونْقَضم  ـضتـو  بـر  سـالم  ؛فَم 
 آمـدنت  كـه  يمونس يا تو بر سالم .است دهنده آزار تيجدائ كه يديام يا تو بر سالم. است دردناك نبودش و ارزشمند وجودش كه يدوست

  ».است كننده شانيپرغمين و  رفتنت و نيسرورآفر

»لَامالس كلَيا عنَا كَانَ مرَصسِ أَحبِالْأَم ،كلَيع و قَنَا أَشَدغَداً شَو كديروز منتظرت بوديم، و چقدر فردا دوباره مشـتاق آمـدنت   سالم بر تو كه چقدر  ؛إِلَي
  )10(»خواهيم بود.

  گانة عالقة مؤمنان به رمضان و چگونگي افزايش آنها5داليل 
بـه ايـن   د وجود داشته باشد، كه بعضي از مـوارد آنهـا را   توان مي مؤمنان به ماه رمضان عالقهداليل زيادي براي . عشق به امر موال : 1

ود: مؤمنان روزه را دوست دارند چون مواليشان به آن دستور داده است و بر انجام آن تأكيد ورزيده است وكسي چـه  احصاء نمان تو ميترتيب 
به دليـل همـين امـر، بـه اجـراي آن چقـدر عشـق         شوند و تنها رسد اينها چقدر خوشحال مي داند وقتي امري از جانب آقا و مواليشان مي مي
  ورزند. مي
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مندند چون براي آنها يك فرصت ازخودگذشتگي و تحمل كمي  به رمضان عالقهي سختي كشيدن در راه دوست: . فرصتي برا2
بدهند سختي پديد آورده است. و اين يعني تمام آرزوي خوبان، كه بتوانند در راه خدا از خود مايه بگذارند، اگرچه هرچه دارند از اوست و هرچه 

  تنها راه تسكين درد عاشقي است. ،به هر حال رنج كشيدن در راه حضرت دوستولي  ،كنند برابر دريافت مي هزاران
ورزند چـون طـي آن از حيـات حيـواني خـويش فاصـله        به صيام عشق ميبال شدن:  . فاصله گرفتن از حيات حيواني و سبك3
دوسـت دارنـد كـه آرزو    . اساساًً گرسنگي را آنقـدر  ندبيا تر از هميشه به بارگاه نوراني خدا كه جاي هيچ وبال نيست راه مي بال گيرند و سبك مي
داني  اي احمد، آيا مي«)  وقتي خداوند متعال از رسول خود پرسيد: 11.(گرسنه باشند ،ياب شدن به محضر خدا جان دادن و شرف ةكنند لحظ مي

داوند، علمي از جانب خود ندارد، عرض كرد: ، رسول اكرم(ص) كه در مقابل علم خ»تر خواهد بود؟ كه بنده در چه زماني به موالي خود نزديك
و كـدام مـؤمن     )12(»؛ هنگامي كه گرسنه باشد يا در حال سـجود. ساجِدا أَو جائعاً كَانَ إِذَا«، پس خدا خودش پاسخ گفت: »نه، اي پروردگار من«

  ؟خود عشق نورزد تر بودن خود را به خدا احساس نكند و يا كدام مؤمن است كه به عامل مقرّب كنندة است كه در حال صيام، نزديك
ةَ  طَلَبت«(ع) فرمود: صادق امامقلب را دوست دارند و داري را دوست دارند، چون رقّت  گرسنگي روزه. رقّت قلب: 4 دتُها فَو ،الْقَلْـبِ  رِقـَّ ي  جـ فـ 

  آورم. وقتي به دنبال رقّت قلب هستم، آن را در حال گرسنگي و تشنگي به دست مي )13(». الْعطَش و الْجوعِ

مـاني  خاطر همة مواهب و هدايايي كه در اين مه و خالصه به ضيافت الهي رمضان عالقه دارند به . مواهب و هداياي اين مهماني:5
؛ از فضاي معنوي رمضان گرفته تا فضائل اخالقي اهدايي آن؛ از حكمت تا معرفت؛ همه و از مغفرت گرفته تا كرامت ؛شود اني نصيبشان ميرب

  همه داليل بسيار خوبي براي مهر ورزيدن به رمضان است.
بايد دل را از  قرار گيرد،ي حبتمل ما بتواند ظرف چنين د اينكهبراي ؟ افزايش داديا  توان ايجاد كرد و چگونه ميرا  ها عالقه گونه اين راستي
چـه   كه بتواند زيبايي رمضان را ببيند؟ رسد ت مي، كي به اين فراست و فراغاي كه ما داريم هزارسو و هرزه دلِ .هاي الكي خالي كرد سرگرمي
 ،ن دنياستي متعفّها زباله يابي به دستوجد ما در ز شادي و تا وقتي مقداري ا رسد به آنجا كه به آن عشق بورزد.او را بپسندد و ب اينكهرسد به 

  مند شويم؟ به غنيمت رمضان عالقه توانيم كي مي ،غنائم دنيا باشيم ةتا وقتي دلداد ؟رسد كي نوبت به استشمام عطر رمضان مي

  دو آن ةدهند رشد هم و ،»محبت« و »معرفت« يتجلّ هم عمل،»/ آداب«
به عبـارتي  داد.  انجام هم يعمل زايش علم و عالقه،بايد در كنار افطبيعتاًً و رمضان در انسان تقويت و تكثير بشود،  روزه ثمرات نكهيا يبرا

  است.  داري وري رمضان، رعايت آداب روزه هم داشت. راه عملي براي افزايش بهره تأدببايد  ،تمنّاو  توجهغير از ديگر، 
، بـه مقـدار   هركس ةن بهرميزا: دهيم هم اكنون ادامه ميو اوست،  محبتبه مقدار معرفت و  هركس ةميزان بهر ،گفتيم قبالًطور كه  همان

هـاي رمضـان را در انديشـه و     ، و هـم ريشـه  دهد عمق حضور رمضان را در دل و عقل انسان نشان ميهم است كه   ادب او و رعايت رسومي
  .دهد احساس فرد رشد مي

آداب آن شهر را هم كه بيعي است ط ،كند هماني به آنجا سفر مييكه وقتي انسان براي م، دابي دارندمردم هر شهر و دياري براي خودشان آ
طبيعي است دوست دارند از آداب اين مهمـاني   ،روند ، و كساني كه به مهماني خدا ميرمضان هم براي خودش آدابي دارد شهر بايد ياد بگيرد.

  خبر داشته باشند.
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  روزه  هفت ضرورت براي رعايت ادب
گيري  روزه مي اينكهشود از  اين است كه معلوم ميدارد ادب روزه كردن رعايت كه  يضرورتحداقل . حداقل ضرورت رعايت ادب: 1

شود تـو   معلوم مي ،و اگر ادب اين حضور را رعايت نكنيآزرده نيستي.  ناراحت و دل ،در محضر خدا مهماني اينكهاب نيستي، و از در زجر و عذ
از دارد تو را نـوازش  بري و خدايي كه ن الزم را از رمضان نمي ةاند و از جاي خود ناراضي هستي. طبيعي است در اين صورت بهر را زوري آورده
  نخواهد كرد.

توان برشمرد كه  داري و رمضان مي هاي فراوان ديگري نيز براي رعايت آداب روزه ضرورت ها: . لياقت حضور و  جبران كاستي3و 2
تر قرار بگيرد بـا رعايـت ادب،    تري در برابر بزرگ اگر كوچكمثالً  را انگيزة خود قرار دهد.تواند هر يك از آنها  هركس به فراخور حال خود مي

  خود را جبران نمايد.تر  خود براي قرار گرفتن در برابر بزرگهاي  يها و نابرابر كاستيد كن كند و با شرم و نجابت سعي مي لياقت حضور پيدا مي
بـا ادب خـود، نهايـت ارادت خـود را بـه معشـوق نشـان         ،اگر عاشقي در برابر معشوق بنشيند . نشان ارادت و  خلوص محبت:5و4
اثبات  خود را به محبت بودن كند با ديدگان فرو افتاده در اثر حيا، غيرخودخواهانه سعي مي ،ديدارمشتاق طالب وصال است و  آنكهدهد، و با  مي

چرا كه اگر ادب را كنار بگذارد و فقط به دنبال تأمين رضايت خاطر خود باشد، او عاشق خود است و طالب هواي خـود، نـه خـاطرخواه     برساند.
  معشوق و طالب رضايت او.

اي او محسـوب  افي خدمت براگر عبدي فرمان موالي محبوب خود را اجرا كند، با رعايت ادب كه بار اض. عالمت عالقه به طاعت: 6
در حالي كه اگر بدون رعايت ادب فرمـان ببـرد،    دهد. خود را به اطاعت از موالي خود نشان مي ةشود و زحمت مضاعف برايش دارد، عالق مي

كـار  بـار بـه   دهنـد، يـا او را بـا اج    شود از كار كردن براي موالي خود راضي نيست. و اين به آن دليل است كه يا اجر كمي به او مي معلوم مي
  به موالي خود عالقه ندارد. اساساًًو يا  ،اند كشيده

صداقت خود بـراي   مبينادب را  ،اي باشد خانه اگر سائلي بدون استحقاق خواهان لطف و كرامت صاحب. مبين صداقت درخواست: 7
  كند. را فراهم ميبيشتر  عطيةدريافت  ةزمين ،نزد صاحب خانهدر  دهد و با رعايت آداب مطلوب اعالم نياز قرار مي

لزومـي نـدارد   آنها در هر حالي كه باشند.  ؛بارد ميشان و از سر و رويجوشد،  ادب از دلشان مي ،دان يافتهند و رشد ا آنهايي كه خوب در نهايت
رابـر  نفـس، و ايسـتادن در ب   چون ادب يعني توانايي مقابله با هـواي  .كنند ناخواه ادب را رعايت مي د. آنها خواهنب كنخودشان را وادار به تأدكه 
ها، و ناتوانـايي   بخواهي اين دل رقصاند. اي انسان را مي ودخواهانهخ خواهد و به يك سازِ هايي كه هر لحظه از آدم راحتي خود را مي بخواهي دل

نـد،  ك رسيدن به هر هـدفي وادار مـي   براي »ِ تالش حداقل«، و به »انجام تنها«هايي كه انسان را هميشه به  گي حوصله براي مقابله با آنها، و بي
  . ادبي است بي ةتمام سرماي

  معناي ادب در عبادات
ادب در ابتـدا يعنـي خـوب و بـه      گويند؟ ادب در عبادات چه معنايي دارد؟ و يا به چه اموري آداب عبادت مي اساساًً اما  نقص: . عمل بي1

يحاً دهد. مانند قرائت صحيح قرآن كه صر نقص انجام مي به طرزي صحيح و بيأموريت عبادي خود را م ،آدم با ادب .درستي انجام دادن عمل
  )14(ادب شمرده شده است.
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ادب اين است كه در كنار عبادت رفتارهايي را انجام دهد كه بتوانند به زيبايي و كمال عمـل بيفزاينـد، مثـل     دوممعناي  . تزيين عمل:2
ـ   هم  ياي كه غير از وجود غذاي خوب و سالم، از چينش خوب سفرهتزيين شود و يا اي زيبا  اي كه با پرده خانه ا برخوردار باشد. وقتـي قـرآن را ب

  ه كنيم، آدم با ادبي خواهيم بود.صوت دلنشيني بخوانيم و يا در پايان نماز با تعقيبات، نماز را با چند دعا بدرق
ه دادن روح عمل است در ديگر اعمال و تداوم بخشيدن ادب در عبادت، ادام سوممعناي . تداوم روح عمل؛ متناسب عمل كردن: 3

ـ   مثالً اگر خدا نمـاز را بـه   .ر بينجامدموال از آن دستو ةبهتر خواست تحقّقتوانند به  به عمل با رعايت نكاتي كه مي ـ خـاطر ب اد آوردن خـدا و  ه ي
و خوشا آنان  ،ايم در واقع ادب نماز را رعايت كرده ،وشيمها واجب كرده است، هر موقع در حفظ اين ياد و ذكر خدا در خارج از نماز هم بك خوبي

خاشع داشتن در نماز يكـي از آداب   ظاهرِ ،پروردگار است مقدسه ساحت اگر نماز براي تواضع و فروتني نسبت ب اينكهيا  كه دائم در نمازند. و
بـوس  عروسـي ع مجلـس  خنـديم و در   مجلس ختم نمـي  كه در آنجامثل  .آيد. ادب در اين معنا يعني متناسب عمل كردن نماز به حساب مي

  م.ستيني
بودن عبادت از  پاك .انجام دادن عبادت، بايد ديد منّت بيقبولي عمل و  تمنّايمعناي چهارم ادب را در منّت:  . تمنّاي قبول؛ عمل بي4
هم اگر كسي كار خـوبي  و امور روزمرّه جبي كه آفت رايج اعمال خوب ماست، ادب نهايي عبادت است. در كارهاي معمولي گونه غرور و عهر
  دانند. داشت انجام دهد، او را آدم با ادبي مي چشمبدون و  منت بيرا 

ـ   نياز نـدارد، همه دليل و فايده  ذكر اينبه  ،راي ادبپيدا كردن انگيزه ب افزايد، و ادب زيباست و بر زيبايي هر حركتي مي هرچند ت ولـي هم
هـا   عبـور از آن دشـواري  آگاهي و تعميق آن،  شهايي دارد كه گاه با گسترد ت بلند تداوم بخشيدن، دشواريو به آن هم ،كردن، تنبلي نكردن

ان از اعمال خوب و آداب خدايي فرصت را از مضر ةبدهيم كه مبادا با خالي گذاشتن پروند تذكربايد به خودمان مدام همچنين شود.  تر مي ساده
  دست بدهيم. 

  هايي از آداب رمضان از زبان امام سجاد(ع) نمونه
اه اي خوب براي رعايت آداب به عنوان يك ر شناختن معيارهاي كلي آداب رمضان و پيدا كردن انگيزه بخش براي ما مهم بود،  آنچه در اين

 هايي ونهنم ذكربه  گنجد. لكن براي تكميل اجمالي بحث، در اين مختصر نميآداب رمضان ذكر تمام . ستداري ا عملي براي ارتقاء ارزش روزه
  . پردازيم ميآداب اين از 

خوب اقدام نماييم. اگر خداي  و بيش از پيش به كارهاي هاي خود را افزايش دهيم رمضان اين است كه در اين ماه خوبي مهميكي از آداب 
حسنات در هم كه است حالي  دراين برداريم. به سوي او ما هم نيم قدمي  اشته است،بردما به سمت فراواني ي ها قدمضان، در ماه رم مهربان،

  هاي رعايت آداب در رمضان اضافه كنيم.  انگيزه و اين دو نكته را بايد به. كنند هم توفيقات افزايش پيدا ميشوند و  اين ماه مضاعف مي
در دعاي رمضان به تقاضاي توفيق براي خوب خواندن نماز و به وقت به جا آوردن آن، در ايـن مـاه تصـريح    (ع) دبه عنوان مثال امام سجا

  : دارند
»فْ ونَاق يهلَ فيع يتاقوم اتلَوسِ الصا الْخَمهوددي بِحالَّت ،تددح ا وهي فُرُوضالَّت ،فَرَضْت ا وهفظَائي والَّت ،ظَّفْتو ا وهقَاتي أَوالَّت قَّتمـا را بـر    ،خدايا در ايـن مـاه  ؛ و

اي  و با رعايت واجباتي كه در آن مشخص فرموده ،اي ن كردهو در همان اوقاتي كه تو معي، اي گونه كه تو خواسته ، آنگانه هاي پنجخواندن نماز
  )15(»ي، (موفّق) بِدار.ا و وظايفي كه در آن تعيين نموده
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در ماه مبارك رمضان به انجام درست عبـادات و فـرامين الهـي     الاقلمتعال از بندگان خود انتظار دارد شود خداوند  از دعاي امام معلوم مي
  احترام ماه خدا را نگاه دارند. گونه ايناقدام نمايند و 

جام اعمال خير به عنوان ان اهميتند كه هم دليل بر كن از خداوند متعال در آغاز رمضان درخواست مي ديگري را هم سجاد(ع) توفيقات امام
البته بايد دربارة تناسب و ارتباط هـر يـك از    در خاطر داشت.اين ماه  را درآنها  اعمالي است كه بايد اهمآداب رمضان است و هم ذكر يكي از 

 ل آن نيست.و موشكافي قرار داد؛ كه در اين مختصر مجااين اعمال و آداب، با ماه نوراني رمضان به تفكر پرداخت و در جاي خود مورد مداقّه 
تمنّـا  توفيـق آن را از خداونـد متعـال    انـد،   خوانـده  در ضمن دعائي كه هنگام فرا رسيدن ماه رمضان مـي فهرستي از اين آداب كه حضرت اما 
  : به اين شرح استكردند،  مي

ماللَّه نْهنَا اشْحتادببِع اكإِي،  
  ،ساز پربراي خودت  ما عبادت از را رمضان ماه ،خدايا

نْ ويز قَاتَهنَا أَوتبِطَاع لَك،  
  ،گردان آراسته ما طاعات به رااوقاتش  و
نَّا وي أَعف ارِهلَ نَهيع هاميص،  

  و كمكمان كن در روزش بر روزه گرفتن، 
ي وف هللَ لَيلَاةِ يعالص،  

  خواندن، نمازو در شبش بر 
التَّضَرُّعِ و ،كإِلَي الْخُشُوعِ و ،لَك نَ الذِّلَّةِ ويب كيدي،  

  ، پيشگاهت در مذلّت وبرايت،  خشوع وبه سويت،  تضرّعبر  و
لَا يتَّح دشْهي هارنَا نَهلَيبِغَفْلَةٍ ع،  

  ،تا اينكه نه روزش شاهد غفلت ما باشد
لَا و لُهلَي بِتَفْرِيط.   

  و نه شبش شاهد كوتاهي ما.
  اند: اينطور مناجات فرموده ،امام سپس در جاي ديگر از همين دعا

 فِّقْنَاوو يهأَنْ فلَ لنَا نَصامحبِالْبِرِّ أَر لَةِ والص،   
  تداوم آن، موفق بدار،نيكي كردن و به ارتباط با خويشانمان با و ما را 

أَنْ و داهبِالْإِفْضَالِ جِيرَانَنَا نَتَع ة ويطالْع،   
  يا خشنود سازيم،با بخشش و عطارا همسايگانمان به اينكه و 

أَنْ و الَنَا نُخَلِّصونَ أَمم اتالتَّبِع،   
  ،ن افزوده شده، خالص كنيمداب حقكه به ناهرچه  اموالمان را ازاينكه و 

ا أَنْ ورَهالزَّكَ بِإِخْرَاجِ نُطَهاتو،   
  ،پاكيزه كنيمها  و آن را با خارج كردن زكات

أَنْ و نْ نُرَاجِعرَنَا ماجه،  
  ،اند، بپيونديم و با آنان كه از ما گسيخته

أَنْ و فنْ نُنْصنَا مظَلَم،   
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  ،انصاف رفتار كنيم هي كه به ما ستم كرده، بهركسو با 
أَنْ و مالنْ نُسانَا مادع،   

  در صلح باشيم،ي كه با ما دشمني ورزيده، هركسو با 
  ،نُصافيه لَا الَّذي الْحزْب و نُواليه، لَا الَّذي الْعدو فَإِنَّه لَك، و فيك عودي منْ احاشَ

  شويم. دل نميهم ايشانهستند كه با اي  فرقهو  ،داريم نميي هستند كه دوستشان اندشمن هستيم، پس آنها دشمنايشان تو با براي كه در راه تو و دشمناني  به غير از
أَنْ و نَتَقَرَّب كإِلَي يهنَ فالِ ممةِ الْأَعيا الزَّاكرُنَا بِمتُطَه نَ بِهالذُّنُوبِ، م نَا ومصتَع يها فمم فتَأْننَ  نَسوبِ ميالْع،  

گرفتـار آنهـا شـويم، حفـظ      بعداًممكن است وبي كه ياي كه ما را از گناهان پاك كنند، و از ع كننده نزديك شويم، با اعمال پاكبه تو در اين ماه كه ) كمكمان كن(و 
  نمايند.
لَا يتَّح ورِدي كلَيع دنْ أَحم ككَتلَائونَ إِلَّا ما دم نْ نُورِدابِ موةِ أَبالطَّاع ،لَك اعِ وةِ أَنْوالْقُرْب ك16.(إِلَي(   

تـر از   اي پـايين  يك از فرشتگانت به درگاه تو وارد نشود، مگر اينكه از نظـر عبـادت در مرتبـه    قدر ما را در اين ماه به بندگي خودت موفق بگردان) تا اينكه هيچ (اين
اي كمتر از انواع قرب و منزلتي باشد كه ما (به واسطة اين عبـادات) در پيشـگاه تـو     مرتبه آوريم، و از نظر ميزان نزديكي به تو، در اقسام عباداتي باشد كه ما به درگاه تو مي

  كنيم. پيدا مي

. روز فطْـرِك  كَيـومِ  صـومك  يـوم  يكُـونُ  لَـا « :نيم كه فرمودنداگر از همة آداب فوق هم بگذريم، ولي بياييد اين سفارش امام صادق(ع) را عمل ك
  )17(»زهايت يكسان نباشد.ات با ساير رو روزه
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