
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 ها پیشاهنگ زمان

از دیر باز برای ما گفته و نوشته اند که از میان ماههای دوازده گانه قمری ماه مبارک رمضان از 

 های دیگر نیست. هاویژگی خاصی بر خوردار است و به هیچ وجه قابل مقایسه با م

جمعی این نکته را به قدری باور دارند که معتقدند ماه رجب و شعبان مانند دو چشمه زالل و 

ن آپاکی هستند که عالقه مندان به ضیافت الهی در ماه مبارک رمضان می بایست خود را در 

 شستشو داده و پاکیزه کنند تا مورد استقبال گرم میزبان قرار گیرد و پذیرایی شود .

و چگونه می توان باور کرد که قطعه ای از زمان که در ظاهر هیچ تفاوتی با به راستی چرا 

 دیگر ندارد از شرافت و فضیلت بیشتری برخوردار باشد؟های  زمان

نقدر فضیلت دارد که به قول رسول مکرم اسالم )ص( بندگان صالح خدا دوست آآیا ماه رمضان 

 1دارند به گستره سال باشد؟

 2ها باشد؟  )ع( پیشاهنگ زمان صادقنقدر شرافت دارد که به فرموده امام  آآیا ماه رمضان  

اگر جواب مثبت که یقینا مثبت خواهد بود این سوال مطرح می شود که چرا و به چه دلیل این 

 ماه از عظمت ویژه ای بر خوردار است؟

عالمان و محققان اندیشمند،  برای رسیدن به پاسخ این سوال باید گفت از دیدگاه بسیاری از

د بلکه سعادت،..... و شرافت و فضیلت پاره ای نها با یکدیگر از آن جهت که زمانند تفاوتی ندارزمان

ها وابسته به حوادث و وقایعی است که در آن زمان اتفاق افتاده و یا بر اساس علم الهی  از زمان

 اتفاق خواهد افتاد.
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و فضیلت قطعه هایی از زمین همچون مساجد و اراضی مقدس  این مطلب عینا درباره شرافت

 مطرح است .

اما اگر بخواهیم درباره ماه رمضان به گفتگو بنشینیم ابتدا می بایست از واژه »رمضان« شروع کرده 

 ه رمضان بپردازیم.او آن را مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم و سپس به حوادث و وقایع م

 *واژه رمضان

استادان لغت و واژه شناس استفاده می شود که واژه رمضان از »رمض« گرفته شده است از بیانات 

 و این ریشه در بردارنده دو معنای با اهمیت است.

رمض به معنای بارانی است که در فصل پاییز می بارد و سطح زمین را از غبار و آلودگی  الف.

 شستشو می دهد.

سوزان است که بر اثر تابش مستقیم خورشید بر آنها، های  این لغت به معنای سنگ و ریگ ب.

 سوزنده می شوند.

ین جهت است که بر اساس معنای اول، روح و از ا  این اگر به این ماه مبارک، رمضان می گویندبنابر

هایی که دارد  ها و ناپاکی ها شستشو می دهد و طبق معنای دوم با ویژگی روان را ازآلودگی

و انحراف را می سوزاند و موانع و دست اندازهای راه تکامل را از سر راه بر  ها و عوامل گناهریشه

 می دارد.

همچنین بر اساس پاره ای از روایات کلمه رمضان یکی از نامهای خداست. چنانکه سعد بن طریف 

 ر )ع( بودیم سخن از رمضان به میان آمد حضرت فرمودند:  قگوید: ما هیجده نفر در محضر امام با

های خداوند  » نگویید این است رمضان ، و رمضان رفت، رمضان آمد. چرا که رمضان یکی از نام

 3متعال است که آمدن و رفتن و تغییر و تحول ندارد.« سپس فرمودند: »بلکه بگویید ماه رمضان.«
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 ان به عنوان شهر اهلل )ماه خدا( یاد شده است.دیگر نیز ماه رمضدر روایات متعدد  

به این ترتیب باید گفت که واژه رمضان از جهت ظاهر و باطن بیانگر فضیلت و برتری خاص این 

 های دیگر است.  ماه در میان ماه

 *حوادث تاریخی ارزشمند در ماه رمضان

 . نزول تورات، انجیل، زبور و صحف ابراهیم 1

استفاده می شود کهه ایهن مهاه نهه تنهها در اسهالم و بعهد از اسهالم و بعهد از بعثهت آبسهتن حهوادثی از روایات 

هها مشهابه آنهرا  مبارک بوده بلکه قبل از اسهالم نیهز وقهایعی را در خهود مشهاهده کهرده اسهت کهه دیگهر مهاه

 ندیده اند.

نکههه امههام صههادق )ع( هههای آسههمانی در ایههن مههاه بههر پیههامبران نههازل شههده اسههت. چنا از جملههه همههه کتههاب

فرماینههد: » تههورات در ششههم مههاه مبههارک رمضههان و انجیههل در دوازدهههم و زبههور در هیجههدهم و قههرآن می

 4مجید در شب قدر نازل گردیده است«

 و نیز از پیامبر خدا )ص( نقل است که فرمودند :

 5ول ماه رمضان نازل گردید«»صحف ابراهیم در شب ا

 . نزول قرآن 2

 شکفتی های ماه رمضان این است که تنها نهام ایهن مهاه در قهرآن دیهده مهی شهود و نهام ههیچ یه  از مهاهاز 

 سوره بقره می خوانیم: 185یه آها دیگر سال در این کتاب آسمانی وجود ندارد.چنانکه در 

» شهههر رمضههان الههذی انههزل فیههه القههران « )مههاه رمضههان اسههت کههه قههرآن در آن بههرای هههدایت مههردم نههازل 

 دیده است(گر

 یات آغازین سوره قدر این مطلب استفاده می شود.آهمچنین از 
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البته کیفیت نزول قهرآن در مهاه مبهارک رمضهان و بررسهی تهاریخ دقیهق بعثهت پیهامبر )ص( نیازمنهد مجهال 

 دیگری است.

 . وجود شب قدر 3

قهدر در ایهن مهاه قهرار هها ایهن اسهت کهه شهب  یکی از نشانه های فضیلت و برتری ماه رمضهان بهر سهایر مهاه

 دارد، شبی که بر اساس آیه سوم سوره قدر از هزار ماه برتر است .

نکههه شهب قههدر مخصههوص مسهلمانان و یهها تههاریخ بعهد از اسههالم نیسههت بلکهه بههر اسههاس روایههت آقابهل توجههه 

 6قبل از اسالم نیز بوده است. )ع(صادقامام

 . عبادت های ویژه رسول خدا)ص(4

عظمههت مههاه رمضههان ایههن اسههت کههه پیههامبر پههیش از بعثههت نیههز احتههرام خاصههی بههرای مههاه از دیگههر شههواهد 

رمضان قائل بود به گونه ای که هر سال در مهاه رمضهان بهه فهراز کهوه حهراف مهی رفهت و در آنجها بهه اعتکهاف 

و خدای واحد را عبادت مهی کهرد و پهس از مهاه رمضهان از آنجها پهایین مهی آمهد و نخسهت کنهار  می نشست

 7فته و هفت بار آنرا طواف می کرد. و سپس به خانه بر می گشت.کعبه ر

 . انتساب به خدا5

در روایههات اسههالمی نههام هههای متعههددی بههرای مههاه مبههارک از زبههان پیههامبر و امامههان )ع(   کههر شههده اسههت 

ه قیهام، مانند: ماه توبه، ماه مواسات، ماه اثابهه، مهاه محوسهی،ات، مهاه صهبر، مهاه مغفهرت، مهاه ضهیافت اهلل، مها

ماه اسالم، ماه طهور، مهاه تمحهیی یها مهاه تصهفیه و ... و از همهه بهاالتر )همانگونهه کهه در سهابق بیهان شهد( 

 این ماه »شهر اهلل«نیز نامیده شده است.

 آنگونه که پیامبر )ص( در آغاز خطبه شعبانیه فرموده اند:

 8»ای مردم : همانا ماه خدا به شما رو آورده است«
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گفتهه مهی شهود  «اضهافه تشهریفیه»ند این قطعه از زمهان را بهه خهود نسهبت داده و همهین نسهبت کهه وخدا

بیانگر شرافت و ارجمندی فهوق العهاده مهاه رمضهان اسهت کهه از محهدوده بشهر و مخلوقهات فراتهر رفتهه و بهه 

  ات پاک خدا نسبت داده شده است.

 . شفاعت  ماه مبارک6

درخشههان در فههردای قیامههت اسههت. بههر اسههاس پههاره ای از روایههات، مههاه  از امتیههازات ویههژه مههاه رمضههان چهههره

رمضان به بهترین و زیبها تهرین صهورت هها در مهی آیهد.و آنهان را کهه بهه ایهن مهاه احتهرام کهرده انهد. مهورد 

بهای بهشهتی را بهه آن چههره درخشهان مهی پوشهاند، مومنهان یشفاعت قرار می دههد. خداونهد لبهاس ههای ز

 9ند و به اندازه اطاعتشان از این ماه با کرامت های خدایی آراسته می شوند.راستین نزد آن می آی

و 12بسهته شهدن درههای دوز 11، زیبها سهازی بهشهت10از دیگر حهوادث ایهن مهاه بهاز شهدن در ههای آسهمان

 می باشد. 13فرا رسیدن بهار قرآن

 مههاه بتههوانیم از زحمههت ههها وامیههد اسههت بهها اسههتفاده از فرصههت ههها و لحظههه هههای زود گههذر و نههورانی ایههن 

هههای گسههترده خههدا در کنههار سههفره میهمههانی حضههرتش بهها راز و نیههاز و انجههام روزه و تههالوت قههرآن و برکت

 کم  به مستمندان و باالخره ترک گناهان بهرمند گردیم. 

 

 السالمو                                                                                                       

 سید محمد کاظم مدرسی 

 استاد و محقق حوزه و دانشگاه
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