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 سرمقاله
برای اولین بار در که ( SARS-CoV-2ناشی از ) 19-کووید

شهر ووهان استان هوبی چین ظهور کرد به عنوان سندرم حاد 
ها سازمان بندی بیماریالمللی طبقهنفسی توسط کمیسیون بینت

به عنوان  2222مارس  11گذاری شد و در جهانی بهداشت نام
(. با شیوع 1) گردیدگیر در سطح جهانی معرفی یک بیماری همه

سراسری کشورها به  اقداماتی در جهت قرنطینه 19-کوویدجهانی 
 ،گیرین شرایط همهمنظور کنترل پاندمی صورت گرفت. در ای

ها و مراسم مذهبی در دین اسلام متوقف شد که از بسیاری از آیین
، لغو نماز هازیارتگاهتوان به بسته شدن مساجد و مهمترین آنها می

رمضان برای مسلمانان از ارزش  ماهجماعت و حج اشاره کرد. اما 
 ن، مسلمانان در سراسر جهابالایی برخوردار است؛ به همین منظور

ی به وظیفه های کرونایبا اجرای تمام محدودیت کنندمیتلاش 
  (.2)دینی خود عمل نمایند 

، از غذا به طور کامل زیبه عنوان پره (Fasting) روزه گرفتن
مذاهب  پیرومردم . شودمی فیدوره مشخص تعر کی یبرا

 دیکل یدوره زمان کی یکه روزه گرفتن برا ندمختلف معتقد
 ،ریاخ یهادر سال(. 3) است داری در افرادینیت و دمعنو تقویت

بهبود سلامت و  یبراداری روزهپیامدهای ها در رابطه با پژوهش
مطالعات اثرات  نیاکثر ا افزایش یافته است. یماریمبارزه با ب

انسان از جمله محافظت  جسمی و روانی سودمند روزه بر سلامت
 شی، افزاابتی، دیعروق یقلب یهایماری، بهاسرطانانواع در برابر 

 انیدر مکاهش وزن و شناختی عملکرد بهبود طول عمر، 
، اندبا اختلالات مختلف را گزارش کرده مارانیبزرگسالان سالم و ب

 اندبا این وجود برخی مطالعات نیز تاثیر مثبتی را مشاهده نکرده
و همکاران به بررسی  Adawi، مروری ایمطالعه(. در 4-5)

اری در ماه رمضان بر تقویت سیستم ایمنی بدن داثرات روزه

تواند داری میروزه نشان داد کههای بدست آمده پرداختند. یافته
دهد. در بیماران قلبی باعث کاهش  ارتقاسیستم ایمنی بدن را 

. در بیماران مبتلا به آسم و نقص گردداسترس و کاهش چربی 
 شودمنی بدن سیستم ایمنی بدن منجر به افزایش نشانگرهای ای

(6.)  
 یمسلمانان ماه رمضان را به عنوان فرصتاز نظر معنوی، 

 گیرنداساسی در سبک زندگی خود در نظر می راتییتغ جادیا یبرا
داشته باشد و آنها را قادر سازد تا  یمدتیاثرات طولان تواندیکه م
تجربه خود  یهاخانوادهاطرافیان و با  ی راو شادتر سالم یزندگ
که به  دهدنشان میبررسی ادبیات پژوهشی موجود . (7ند )نمای

صورت کلی روزه گرفتن برای افراد سالم فواید بسیار زیادی از 
گیری که در دوران همه داردنظر معنوی و سلامت روانی به همراه 

تواند نقش مهمی ایفا کند. در همین راستا، نیز می 19-کووید
Ahmed داری در بررسی تأثیر روزهای به و همکاران در مطالعه

رمضان بر وضعیت روانشناختی افراد پرداختند. در این مطالعه  ماه
های صورت زن سودانی شرکت داشتند. بررسی 54مرد و  22

داران به شکل گرفته نشان داد بهزیستی روانشناختی روزه
داری در معناداری افزایش پیدا کرده است که حاکی از نقش روزه

 (. 7) استروانشناختی افراد  بهبود وضعیت
اگر چه داری، کاهش وزن است. یکی دیگر از فواید مهم روزه

را گزارش  کاهش وزن پس از ماه رمضان برخی مطالعات،
 راتیحفظ تاث یبرادر طی سال  یسبک زندگ لیتعداما  کنند؛می

 یبا خوردن غذا تواندیامر م نیا. است یضرور داریسودمند روزه
 هایباقی ماهماه رمضان و  یدر ط بدنی یهاتیفعالسالم و حفظ 

که  19-گیری کوویدطی همه. به خصوص در دیسال به دست آ
 رمضان ماه گذاری اجتماعی و قرنطینه خانگی حاکم است؛فاصله
وزن و  افزایشاز خطر  یریجلوگ یبرا ی مناسبفرصتتوان را می
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ت گرفته طی های صور(. بررسی5) قلمداد کردمردم  بیندر  یچاق
نیز نشان داده است که اضافه وزن و چاقی یکی  19-شیوع کووید

به  19-کوویدترین عوامل ابتلا، تشدید و مرگ ناشی از از مهم
همکاران در پژوهشی و Tartof آید. در این راستا، حساب می

را  19-ارتباط چاقی و میزان مرگ و میر بیماران مبتلا به کووید
نفر شرکت داشتند.  6916ادند. در این پژوهش مورد بررسی قرار د

طر نتایج بدست آمده حاکی از همبستگی معنادار اضافه وزن با خ
 Zhang ای دیگر،(. در مطالعه2)مرگ در بیماران کرونایی داشت 

و همکاران به بررسی نقش چاقی در افزایش میزان مرگ ناشی از 
بیمار  13گر نپرداختند. این پژوهش به صورت گذشته 19-کووید

بیمار مبتلا که زنده  42که فوت کرده بودند و  19-مبتلا به کووید
را مورد بررسی قرار داد. نتایج بررسی نشان داد تمامی  بودند

های بیمارانی که بیماران فوت شده دارای اضافه وزن بودند. یافته
در بیمارستان بستری هستند نیز حاکی از نقش چاقی در شدت 

  (.9) داشت 19-علائم کووید
توان به تقویت داری برای افراد میاز دیگر پیامدهای روزه

سیستم ایمنی بدن اشاره کرد. کاهش میزان دریافت مواد غذایی 
داری و گرسنگی ایجاد شده باعث دفع سموم بدن، در هنگام روزه

ساز، افزایش سطح ایمنی سلولی و های بنیادی خونتکثیر سلول
نقش مهمی در کاهش ابتلا و مرگ ناشی از گردد که همورال می

های صورت گرفته طی یکسال (. بررسی5کند )ایفا می 19-کووید
که نقص سیستم ایمنی بدن یکی از  هگذشته نیز مشخص کرد

است. از آنجایی که  19-عوامل مهم ابتلا و مرگ ناشی از کووید
های مزمن دارای سیستم ایمنی سالمندان و افراد مبتلا به بیماری

ند اهبندی شدهای پر خطر طبقهتری هستند، جزو گروهضعیف
داری در و همکاران نقش روزه Mo'ez در مطالعه مروری (.12)

 19-بر تقویت سیستم ایمنی بدن طی شیوع کوویدرا رمضان  ماه
داری بر سیستم ایمنی روزهشد  بیان که مورد بررسی قرار دادند

خص توده بدنی، سلامت روانی و کیفیت زندگی افراد تاثیر بدن، شا
داری روزهکه نشان داد  دیگری های پژوهش(. یافته4) دارد مثبت

برای افراد سالمی که مایعات  19-گیری کوویددر دوره همه
خورند و فعالیت بدنی منظمی دارند، مفید است و باعث زیادی می

همچنین، شستن صورت و شود. تقویت سیستم ایمنی در آنها می
را  19-تواند خطرات انتقال کوویدها برای وضو گرفتن میدست

کاهش دهد. انجام اعمال معنوی، خلوت با خود و کاهش استرس 
-داری شناخته شد که در طی شیوع کرونا میاز دیگر فواید روزه

   (.3تواند سلامتی روانی افراد را ارتقاء دهد )
گرفتن برای سلامت روانی و جسمانی با تمام فوایدی که روزه 

-اشخاص مسن و دارای بیماری روزه گرفتنافراد به همراه دارد، 

 اتمنجر به مشکل تواندیم 19-کووید وعیش یدر طهای خاص 
لازم است قبل از  بنابراین، این افرادشود.  این افراد انیدر م یجد

. در (12ک خود در این زمینه مشورت نمایند )روزه گرفتن با پزش
دار به افراد سالم روزه 19-گیری کوویددر دوران همه، پایان

شود در طول روز فعالیت کمتری داشته باشند، نوشیدنی توصیه می
را در برنامه افطار تا سحر خود قرار و سبزیجات  و غذاهای مقوی

 2دهند، مصرف چای و قهوه را کاهش دهند، بین افطار تا سحر 
 ینبهداشتی بهتر ملاحظات پایبندی بهو با  دنلیوان آب بنوش 12تا 

 .ندببر 19-گیری کوویددر دوران همه رمضان ماهاستفاده را از 
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