بررسی محتوایی روایات ناظر بر ثواب «کَیَوم وَلَدَتهُ اُمُّهُ»

بخــش فراوانــی از آموزههــای روایــی ،بــه بیــان ثــواب اعــال
چکیده اختصــاص دارد کــه میتــوان بــا نــگاه تربیتــی ،آنهــا را
تجزیهوتحلیــل کــرد .آموزههــای یادشــده ،تنــوع گســردهای
دارنــد .یکــی از قالبهــای عــام ،اســتفاده از قالــب متثیــل اســت .در متثیــات
ثوابــی ،بــه ســبب طبیعــت متثیــل و تشــبیه ،ارزش «مشــبهبه» بهمراتــب بیشــر
از «مشــبه» بــوده و بدیــن ســبب ،انگیــزهی الزم ب ـرای انجــام کار در مخاطــب
ایجادشــده اســت .اســتفاده از قالــب تولــد دوبــاره ،یکــی از متثیــات ثوابــی اســت
کــه کاربــرد نســبتاً فراوانــی دارد .بــا پژوهشــی کــه انجــام یافــت ،آشــکار شــد قالب
«کَ َیــوم َولَ َدتـ ُه ا ُ ُّمـ ُه» ،بیــش از ســیبار در روایــات بـهکار رفتــه اســت کــه همگــی
را میتــوان در ســه محــور مقدمــات عبــادت ،عبــادت و خدمــات اجتامعــی ،ذیــل
هفــت عنــوان دســتهبندی کــرد .1 :وضــو و غســل .2 ،منــاز .3 ،روزه .4 ،حــج ،عمــره
و زیــارت .5 ،قرائــت قــرآن .6 ،ذکــر و دعــای خــاص .7 ،رســیدگی بــه بیــار و تجهیز
میــت .در ایــن دســته از روایــات ،تولــد دوبــاره و بازگشــت بــه پاکــی روز والدت،
پــاداش عناویــن هفتگانــهی یادشــده معرفیشــده اســت .از کنــار هــم نهــادن
ایــن عناویــن ،بــا بررســی محتوایــی و فــارغ از بحــث ســندی میتــوان چنیــن
نتیجهگیــری کــرد کــه عناویــن یادشــده ،زمینــهی توبــه و آمــرزش گناهــان را بـرای
فــرد انجامدهنــده فراهــم میکننــد کــه بــه فعلیــت رســیدن آن ،در گــرو عمــل
بــه مجموعــه آموزههــای دینــی اســت؛ ضمــن اینکــه تعییــن ثــواب بازگشــت بــه
پاکــی روز والدت ،بـرای عناویــن هفتگانــهی یادشــده ،امــری قـراردادی نیســت،
بلکــه نوعــی حکایــت از واقــع و تأثیــر تکوینــی عمــل اســت.
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مقدمه

آموزههــای اســامی بهویــژه روایاتــی کــه از معصومــان بــه یــادگار مانــده اســت ،رسشــار از تعابیــر
انگیزشــی اســت کــه مخاطــب را بهســوی کارهــای نیــک ســوق میدهنــد و از کارهــای زشــت بــر حــذر
میدارنــد .بیــان ثــواب و ِعقــاب اعــال بدیــن منظــور اســت .علــم و آگاهــی از تأثیــر عمــل ـچــه تأثیــر
اخــروی و چــه تأثیــر دنیــویـ عاملــی انگیزشــی بـرای انجــام کارهــای نیــک و مانــع مهمــی در تــرک کارهــای
بــد تلقــی میشــود.
تعابیــر آموزههــای اســامی ،در بخــش ثــواب و ِعقــاب ،بهانــدازهای گوناگــون و گســرده اســت کــه
ـاب االَعـ َـا ِل
ـواب االَعـ َـا ِل َو ِع َقـ ُ
محــدث گرانقــدری چــون شــیخ صــدوق ،کتــاب مســتقلی را بــا عنــوان ثَـ ُ
تالیــف کــرده و روایــات فراوانــی را در بیــان پــاداش اعــال پســندیده و مجــازات کارهــای ناپســند جمــعآوری
منــوده اســت (صــدوق ،1406 ،ص  1ـ )295؛ همچنیــن او روایاتــی را از امئــهی معصومیــن(ع) دربــارهی اعــال
خیــری كــه خداونــد وعــدهی پــاداش و اعــال رشی كــه بــه آنهــا وعیــد عــذاب و ِعقــاب داده ،آورده اســت .در
حقیقــت ،ایــن کتــاب دائرهاملعــارف بزرگــی اســت كــه در معــارف اســامی ،اخالقــی و احــكام حــال و حـرام
بحــث كــرده اســت .شــیخ صــدوق ،در بخــش ثــواب االعــال 778 ،حدیــث را در ضمــن  391عنــوان گــردآوری
کــرده و در بخــش ِعقــاب االعــال نیــز 331 ،حدیــث را در ضمــن  131عنــوان تنظیــم منــوده اســت .این کتاب
بــا ایــن حجــم از روایــات ،نشــاندهندهی نقــش انگیزشــی آگاهــی از ثــواب و عقــاب در رفتــار انســان اســت.
تعابیــر ثــواب و عقــاب نیــز داســتان جالبــی دارد .اســتفاده از تشــبیه ،یکــی از قالبهــای مرســوم در
اینگونــه روایــات اســت .ازآنجاکــه مخاطــب نســبت بــه «مشــبهبه» ،احســاس بیشــر و شــدیدتری دارد،
فعلــی کــه آموزههــا درصــدد تشــویق و یــا تحذیــر آن هســتند ،بهصــورت «مشــبه» مطرحشــده اســت تــا
انگیــزش کافــی حاصــل شــود.
یکــی از ایــن تعابیــر کــه در روایــات ف ـراوان بهکاررفتــه اســت ،قالــب «کَ َیــوم َولَ َدت ـ ُه ا ُ ُّم ـ ُه» اســت .در
ایــن دســته از روایــات ،انجــام کار نیــک ویــژهای ،بهســان بازگشــت بــه پاکــی روز والدت معرفیشــده اســت.
بازگشــت بــه کودکــی و پاکیهــای آن ،آرزوی نهفتــهای اســت کــه در نهــان انســان ،بهصــورت حــس مبهمــی
وجــود دارد .امــروزه ،در بعضــی از اصطالحــات روانشناســی ،از «کــودک درون» و «تولــد دوبــاره» ســخن گفته
میشــود کــه جســتجو و یافــن تقــارب معنایــی میــان آموزههــای اســامی بــا ایــن اصطالحــات میتوانــد
موضــوع مناســبی بـرای تحقیــق و پژوهــش باشــد.
امــا آنچــه نویســندگان در ایــن نوشــتار ،بــه دنبــال آن هســتند جمــعآوری و دســتهبندی روایاتــی اســت
کــه ثــواب «کَ َیــوم َولَ َدتـ ُه ا ُ ُّمـ ُه» و یــا تعابیــر مشــابه را مطــرح کردهانــد تــا از کنــار هــم گذاشــن ایــن قالــب
آشــکار شــود کــه کــدام اعــال بــا ایــن تعبیــر تشــویق شــدهاند و رابطــهی ایــن اعــال باهــم چیســت؟
دربــارهی پیشــینه پژوهــش ،گفتنــی اســت بــا مراجعــه بــه منابــع اطالعاتــی معلــوم شــد تاکنــون هیــچ
مطالعــهی نظاممنــدی دربــارهی موضــوع بازگشــت بــه پاکــی روز والدت و روایــات ناظــر بــر ثــواب «کَیَــوم
َولَ َدت ـ ُه ا ُ ُّم ـ ُه» انجامنشــده اســت؛ ازای ـنرو میتــوان موضــوع مقالــه را کام ـاً بدیــع دانســت ،درعینحــال
منیتــوان از نظــر دور داشــت کــه آثــاری دربــارهی موضــوع ثــواب و عقــاب اعــال نوشتهشــده اســت
عاملزاده نوری ،1391 ،ص  22ـ 55؛ النمری ،1420 ،ص  22ـ .)30
(نک :صالحآبادی ،1392 ،ص  81ـ 104؛ 
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(ع)

تشویق و تحذیر در قالب تشبیه

ایجـاد انگیـزه چـه در بُعـد ایجابـی و چـه در جنبه سـلبی میتوانـد در قالبهایی رخ دهد .قالب تشـبیه
و متثیـل یکـی از تأثیرگذارتریـن قالبهایـی اسـت کـه از دیربـاز ،برش در گفتگوهـای خود به آن دسـت یافته
اسـت .تشـبیه و متثیـل از بهرتیـن ابـزار بـرای رسـاندن مقصـود گوینـده بهشمار مـیرود .در میـان کتابهای
آسمانی ،انجیل از زبان متثیلی و تشـبیهی ،بسـیار اسـتفاده کرده اسـت (قاسـمی و ایازی ،1394 ،ص .)51
قرآن نیز از قالب تشـبیه و متثیل ،بسـیار بهره جسـته اسـت .مثالهاى قرآن ،نقش مؤثر و منحرصبهفردى
در پـرورش نفـوس و هدایـت انسـانها بـر عهده داشـته اسـت .در متثیالت قرآن ،شـنونده خـود را با یك جلوۀ
ادىب و هنرى محـض روبـرو منیبینـد كـه تنهـا احساسـات او را برانگیزد ،بلكـه در كنار این جنبههـا ،اهداف و
آثار تربیتى گوناگون و متعددى تعقیب مىشـود (محمدقاسـمی ،1382 ،ص .)11
در روایــات نیــز ،معصومــان(ع) از تشــبیه و متثیــل بســیار اســتفاده کردهانــد .آموزههــای روایــی ب ـرای
ترســیم بســیاری از معــارف عمیــق ،ژرف و دور از دســرس فهــم عامــهی مــردم ،از ایــن شــیوه بهــره فـراوان
بــرد ه و روایــات از ایــن عنــر بالغــی ،بـرای محســوس منــودن مفاهیــم عقلــی و معنــوی بهخوبــی اســتفاده
کــردهاســت .روایــات متثیلــی ،برگرفتــه از منبــع وحــی اســت و ارتبــاط تنگاتنگــی باهــم دارنــد .در ایــن میــان،
بخــش فراوانــی از تشــبیهات و متثیــات ،بــه بیــان ثــواب و ِعقــاب اعــال اختصاصیافتــه اســت.

الف .متثیالت ثوابی

در حوزهی ثواب متثیالتی واردشده است که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 .1تالش برای تأمین نیازهای خانواده مانند جهاد در راه خدا معرفیشده است (کلینی ،1407 ،ج  ،5ص .)88
 .2در روایتــی ،کســی کــه از گنــاه توبــه میکنــد ،بــه کســی کــه اصـاً گناهــی نــدارد ،تشــبیه شــده اســت
(هــان ،ج  ،2ص .)435
 .3مشــارکت در بعضــی از خدمــات اجتامعــی در قالــب کفــن کــردن یــک مؤمــن ،بــه پوشــاندن او تــا روز
قیامــت (هــان ،ج  ،3ص  )164و همینطــور آمادهســازی قــر ب ـرای او ،بــه خانــهدار کردنــش ماننــد شــده
اســت (هــان ،ج  ،3ص .)165
(ع)
(ع)
 .4ابـراز عالقــه و محبــت بــه امامــان بهویــژه امــام حســین  ،در قالــب زیــارت ،بهســان شــهادت در
کنــار حــرت معرفیشــده اســت (ابنقولویــه ،1356 ،ص .)173
(ص)
 .5بر اساس روایتی ،انتظار فرج و ظهور امام زمان(عج) مانند شهادت در رکاب رسولالله (برقی،1371 ،
ج  ،1ص  )174و در روایت دیگری ،به غلتیدن در خون تشبیه شده است (صدوق ،1395 ،ج  ،2ص .)645
 .6اذان از روی اخــاص ،بــه مبــارزه بــا شمشــیر در راه خــدا (حــر عاملــی ،1409 ،ج  ،5ص  )374و در
روایتــی ،بــه شــهیدی کــه در خونــش غلتیــده تشــبیه شــده اســت (املنــاوی ،1994 ،ج  ،11ص .)237
 .7قرائـت یـک آیـه در مـاه رمضـان (صـدوق ،1396 ،ص  )97و سـه مرتبـه سـورههای توحیـد و مع ّوذتین
هنـگام خـواب (نـوری ،1408 ،ج  ،4ص  )293و قرائـت چهـار بار سـورهی زلزال(نـوری ،1408 ،ج  ،4ص ،)367
معـادل ختم قرآن معرفیشـده اسـت.
اســتفاده از قالــب متثیــل ب ـرای بیــان ثــواب ،بهمراتــب بیــش از آن اســت کــه ذکــر شــد .در هــر حــال
بررسی محتوایی روایات ناظر بر ثواب « َک َیوم َولَ َدت ُه اُ ُّم ُه»
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معلــوم میشــود کــه ایــن قالــب ،قالبــی عــام و پرکاربــرد اســت.

ب .متثیالت ِعقابی

در حوزه ِعقاب نیز متثیالتی واردشده که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 .1خیانــت بــه مؤمــن ،در تــرک عمــل بــه وصیــت حــج ،ماننــد زنــا بــا محــارم معرفیشــده اســت (هــان،
ج  ،8ص )61؛ همینطــور روایتــی ،تشــبیه ِعقابــی را چنیــن بیــان کــرده اســت« :هــر كــه دنبــال حاجــت
بـرادر دینــى خــود رود و ســپس نســبت بــه او خیراندیــى نكنــد ،ماننــد كــى اســت كــه بــه خــدا و رســولش
خیانــت كــرده و خــدا خصــم او اســت» (کلینــی ،1407 ،ج  ،2ص .)363
 .2در نکوهــش ربــا چنیــن واردشــده کــه« :ربــا هفتــاد قســم اســت کــه ســهلترین آن ماننــد ایــن اســت
کــه مــردی بــا مــادرش ،در مســجدالحرام زنــا کنــد» (صــدوق ،1413 ،ج  ،4ص .)352
 .3بر اساس روایتی ،افشای فاحشه بهسان انجام دادن آن معرفیشده است (هامن ،ص .)3
 .4رضایت به فعل قبیح ،مانند انجام دادن آن شمردهشده (سید رضی ،1414 ،ص  )499و در روایتی ،اثر
رضایت به فعل قبیح ،بهاندازهای شدید معرفیشده که اگر کسی در مرشق کشته شود و فردی دیگر در مغرب
به این قتل راضی باشد ،مانند کسی است که او را کشته است (فتال نیشابوری ،1375 ،ج  ،2ص .)461
 .5استغفار در حال ارصار بر گناه ،به مسخره کردن خدا تشبیه شده است (کلینی ،1407 ،ج  ،2ص .)435
 .6بر اساس روایتی ،رشب خمر به بتپرستی تشبیه شده است (هامن ،ج  ،6ص .)404
 .7انکار والیت اهلبیت ،بهسان انکار معرفتالله بیانشده است (هامن ،ج  ،1ص .)181
ً
 .8اقــدام بــه پیشــگویی و ســحر ،بــه کافــر تشــبیه شــده و در ادامــه ،جــای شــخص کافــر منحـرا آتــش
جهنــم معرفیشــده اســت (صــدوق ،1362 ،ج  ،1ص .)297
مــوارد گفتهشــده ،تنهــا بخشــی از متثیــات ثوابــی و عقابــی اســت کــه ب ـرای تقریــب فهــم مخاطــب،
ایجــاد انگیــزش در بعــد ایجابــی و ســلبی و نهایتـاً بـرای تبییــن وجــود رابطــهی تکوینــی میــان «مشــبه» و
«مشــبهبه» از ســوی معصومــان(ع) بیانشــده اســت.

تقسیمبندی ثوابهای قالب «کَ َیوم َولَدَتهُ اُ ُّمهُ »

بــا مراجعــه بــه متــون روایــی بهدســت آمــد کــه بیــش از ســی بــار ،قالــب «کَ َیــوم َولَ َدتـ ُه ا ُ ُّمـ ُه» در بیــان
معصومــان(ع) ب ـهکار رفتــه اســت .ایــن دســته از روایــات را میتــوان ذیــل هفــت عنــوان کلــی دســتهبندی
کــرد .1 :وضــو و غســل .2 ،منــاز .3 ،روزه .4 ،حــج ،عمــره و زیــارت .5 ،قرائــت قــرآن .6 ،ذکــر و دعــای خــاص،
 .7رســیدگی بــه بیــار و تجهیــز میــت.
در این دسته از روایات ،ثواب عناوین هفتگانهی یادشده ،تولد دوباره معرفیشده است.

 .1وضو و غسل

وضــو یکــی از مناســک تعبــدی اســت کــه ماننــد ســایر اعــال عبــادی میتوانــد بــه تقویــت ایــان و
روحیــهی تعبــد و بندگــی منجــر شــود .پیامــر گرامــی(ص) وضــو را یکــی از مقدمــات رســیدن بــه حقیقــت
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ایــان و بــاز شــدن درهــای بهشــت معرفــی کــرده اســت (عریضــی ،1409 ،ص .)340
بعضـی از آثـار معنـوی و مـادی وضـو ،بـا علم عـادی قابلدرک اسـت .از نظـر معنوى ،چـون قصد قربت
در وضـو الزامـی اسـت ،اثـر تربیتـى و اخالقى دارد .کسـی که وضـو میگیرد ،با وضویـش میخواهد اعالم کند
کـه از رس تـا پـا ،در راه اطاعـت و بندگـی خدا گام برمیدارد (مکارم شـیرازی و دیگـران ،1374 ،ج  ،۴ص .)۲۹۱
وضـو علاوه بـر بـرکات معنـوی ،آثـار مـادی دارد کـه ازجملـهی آنها میتـوان به تعـادل اعصـاب و تأمین
بهداشـت ظاهـری انسـان اشـاره کـرد .انسـان منازگـزار هـرروز ،چندیـن بـار با شستن دسـت ،صورت و مسـح
رس و پـا ،بخـش فراوانـی از بهداشـت بدنـی خـود را تأمیـن میکند .بر اسـاس بعضی از تحقیقـات ،وضو حتی
میتوانـد از برخـی بیامریهـای پوسـتی پیشـگیری کند (کریمـی یـزدی و دیگـران ،1390،ص .)75
بــا ایــن حســاب ،اگــر وضــو میتوانــد پاکــی و طهــارت ظاهــری را تأمیــن کنــد ،میتوانــد بــه اذن الهــی،
پاکــی و طهــارت روحــی انســان را نیــز در پــی داشــته باشــد؛ ازایـنرو ،در روایتــی ،اثــر بازگشــت بــه پاکــی
روز والدت بـرای انجــام وضــو مقررشــده اســت« :زمانــی کــه عبــد وضــو میگیــرد ،خداونــد متــام پلیدیهــا و
نجاســات را از او دور میســازد و اگــر کســی وضویــش را نیکــو انجــام دهــد ،از گناهانــش خــارج میشــود،
بهســان روزی کــه از مــادر زادهشــده اســت» (نــوری ،1408 ،ج  ،1ص .)358
نهتنهــا وضــو بلکــه ســایر طهارتهــا نظیــر غســل نیــز ،اثــر پاکــی درونــی و بیرونــی دارنــد .در آموزههــای
دینــی ،بــر انجــام غســل در زمانهــای خاصــی نظیــر مــاه رجــب و مــاه رمضــان تأکیــد فـراوان شــده و اثــر
معنــوی تولــد دوبــاره و بازگشــت بــه پاکــی روز والدت بــر آن مقررشــده اســت« :هــر کــس ماه رجــب را درک
کنــد و در اول ،نیمــه و آخــر آن غســل کنــد ،از گناهانــش خــارج میشــود ،بهســان روزی کــه از مــادر زاده
شــده اســت» (ابنطــاووس ،1376 ،ج  ،3ص .)173
در توضیــح ایــن روایــت میتــوان گفــت :انســان هنگامیکــه عمــل نیکــی انجــام میدهــد ،خداونــد آن
را بــه لطــف و مرحمتــش ده برابــر میکنــد (انعــام .)160 :حــال ،فــردی کــه در اول ،وســط و آخــر مــاه رجــب
غســل میکنــد ،گویــا همـهی روزهــای مــاه رجــب را بــا طهــارت بــوده اســت ،بهویــژه کــه مــاه رجــب ،اولیــن
مــاه از ماهــای حـرام اســت و حرمــت ویــژهای دارد.
در روایــات عــاوه بــر ایــام مــاه رجــب ،بــر غســل شــبهای مــاه مبــارک رمضــان ،بهویــژه شــبهای
قــدر نیــز تأکیــد شــده و بازگشــت بــه پاکــی روز والدت بــر آنهــا مقــرر گشــته اســت« :هــر کــس در شــبهای
مــاه رمضــان غســل کنــد ،از گناهانــش خــارج میشــود بهســان روزی کــه از مــادر زاده شــده اســت .عــرض
کــردم :ای پــر رســول خــدا! شــبهای غســل کدامنــد؟ فرمــود :شــبهای هفدهــم ،نوزدهــم ،بیســتویکم
و بیستوســوم مــاه مبــارک رمضــان» (صــدوق ،1396 ،ص .)137
عظمــت شــبهای قــدر ســبب میشــود کــه ثــواب اعــال خیــر ،در ایــن شــبها ،چنــد برابــر گــردد.
ارزش شــب قــدر بــه علــت ظــرف بــودن ب ـرای نــزول قــرآن اســت و ازاینروســت کــه بــر احیــای آن بــا
عبــادت و راز و نیــاز بســیار تأکیــد شــده اســت (هــان ،ص  .)105قــرآن ایــن شــب را شــب نــزول روح معرفی
میکنــد (قــدر .)4 :نــزول روح را نیــز میتــوان تولــد دوبــاره انســان معنــا کــرد .در عبــارات زیبایــی ،تولــد
دوبــاره در شــب قــدر چنیــن ترسیمشــده اســت:
«تاریـخ قربسـتانی اسـت طوالنـی و تاریک ،سـاکت و غمنـاک ،قرنها از پس قرنها ،هـم تهی و هم رسد،
بررسی محتوایی روایات ناظر بر ثواب « َک َیوم َولَ َدت ُه اُ ُّم ُه»
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مرگبـار و سـیاه و نسـلها در پـی نسـلها ،همـه تکـراری و همـه تقلیـدی و زندگیهـا ،اندیشـهها و آرمانها
همـه سـنتی و موروثـی ،فرهنـگ و متـدن و هنر و ایما ن همـه مردهریـگ! نـاگاه در ظلمـت افسرده و راکد
شـبی از این شـبهای پیوسـته ،آشـوبی ،لرزهای ،تکان و تپشـی که همهچیز را برمیشـوبد و همه خوابها
را برمیآشـوبد و نیمـه سـقفها را فرومیریـزد .انقالبـی در عمـق جانهـا و جوششـی در قلـب وجدانهـای
رام و آرام ،درد و رنـج و حیـات و حرکـت و وحشـت و تلاش و درگیـری و جهد و عشـق و عصیان و ویرانگری
و آرمان و تعهد ،ایامن و ایثار! نشـانههایی از یک تولید بزرگ ،شـبی آبستن یک مسـیح ،اسـارتی زاینده یک
نجـات! همهجـا ناگهـان ،حیـات و حرکـت ،آغاز یک زندگی دیگر ،پیداسـت که فرشـتگان خدا همـراه آن روح
در ایـن شـب بـه زمیـن ،بـه رسزمین ،به این قربسـتان تیـره و تباه که در آن انسـانها ،همه اسـکلت شـدهاند،
فـرود آمدهانـد» (رشیعتـی ،1357 ،ص  252ـ .)253
بــا ایــن اوصــاف ،اگــر در روایــات بــه اثــر معنــوی طهارتبخشــی ایــن غســلها در چنیــن شــبهایی ،بــا
تعابیــری چــون «کَیَــوم َولَ َدتـ ُه ا ُ ُّمـ ُه» ترصیحشــده اســت ،جــای هیــچ اســتبعادی باقــی منیمانــد .در حقیقــت،
رشافــت زمــان و مــکان ،ســبب دوبرابــر شــدن ارزش کار نیکــی میشــود کــه در آن ظــرف انجامشــده اســت.
کاشــفالغطا دربــارهی مکانهــا و زمانهــای بارشافــت مینویســد« :آنچــه از روایــات بــه دســت میآیــد
ایــن اســت کــه ثــواب طاعــت و عقــاب معصیــت ،در مکانهــا و زمانهــای خــاص ،چنــد برابــر میگــردد
و همینگونــه اســت انجــام مســتحبات و مکروهــات ،در مــکان و زمانهــای رشیــف بــه حســاب رشافــت
مــکان و زمــان» (کاشــفالغطا ،1422 ،ج  ،3ص .)261
دربــارهی غســلهای ش ـبهای قــدر چنــد نکتــه وجــود دارد :اول اینکــه ایــن غســل مختــص شــبهای
قــدر نیســت ،بلکــه مســتحب اســت انســان در همــهی شــبهای فــرد 1مــاه رمضــان غســل کنــد؛ امــا بـرای
شــبهای قــدر و نیــز شــب پانزدهــم ،هفدهــم ،بیســتوپنجم ،بیســتوهفتم و بیســتونهم تأکیــد بیشــر
شــده اســت؛ نکتــهی دوم مربــوط بــه زمــان غســلهای یادشــده اســت .ایــن غســلها را در هــر وقــت شــب
کــه انجــام دهنــد ،کافــی اســت؛ ولــی بهــر آن اســت کــه زمــان انجــام ایــن غســلها اندکــی پیــش از غــروب
باشــد ،بهجــز شــبهای ده ـهی ســوم مــاه رمضــان کــه انجــام آن بیــن منــاز مغــرب و عشــا بهــر اســت؛
نکتـهی ســوم اینکــه مســتحب اســت در شــب بیستوســوم مــاه مبــارک رمضــان ،دو غســل یکــی اول شــب
و دیگــری در آخــر آن انجــام شــود (خمینــی 1425 ،ج  ،1ص .)175
آری ،مهمتریــن فلســفهی عبــادت رســیدن بــه طهــارت اســت ،طهارتــی کــه بــا اعاملــی چــون وضــو و
غســل بهویــژه در زمانهــای خاصــی ماننــد شــب قــدر میتوانــد بــه دســت آیــد و انســان را بــه پاکــی روز
والدتــش برگردانــد.

 .2مناز

منــاز یکــی از عبــادات بــزرگ اســامی و ســتون دیــن اســت (برقــی ،1371 ،ج  ،1ص  )44و مظهــر کامــل
خشــوع و خضــوع در برابــر ذات اقــدس الهــی اســت .عبادتــی اســت کــه در ضمــن آن ،انســان در پیشــگاه

 -1شب اول ،سوم ،پنجم ،هفتم ،نهم و . ...

50

دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 6شماره 1

مقــدس حــق میایســتد ،بــه بندگــی خویــش در برابــر خالــق بزرگــوار و مالــک خــود اعـراف میکنــد ،ســخن
دلــش را بــه او میگویــد ،از درگاه مقــدس آن ذات ذوالجــال کمــک میخواهــد ،پیشــانی در آســتانه پــاک
او بــه خــاک میســاید و حوائــج خــود را از او میطلبــد.
منــاز در روایتــی از پیامــر(ص) ،بهســان نهــری معرفیشــده کــه از روبــروی خانــهی هــر مســلامنی ،در
حــال جــاری شــدن اســت و مســلامنان هــر روز پنــج بــار ،خــود را در آن آب زالل شستشــو میدهنــد
(عیاشــی ،1380 ،ج  ،2ص .)161
در اهمیـت منـاز ایـن مقـدار کافـی اسـت کـه اگـر قبـول درگاه خداوند عامل شـود ،عبادتهـاى دیگر هم
پذیرفتـه مىشـوند و اگـر قبـول نشـود اعمال دیگر هم پذیرفتـه منىشـوند (کلینـی ،1407 ،ج  ،3ص .)268
در آموزههــای اســامی ،ثوابهــای فراوانــی ب ـرای منــاز مقررشــده اســت کــه یکــی از آنهــا بازگشــت
بــه پاکــی روز والدت اســت .منــاز میتوانــد فرصــت تولــد دوبــارهای را ب ـرای انســان فراهــم کنــد و پاکــی
ازدسـترفتهی او را برگردانــد .بــر اســاس ایــن دســته از روایــات کــه در ادامــه خواهــد آمــد ،منــاز نوعــی توبــه
و بازگشــت بهســوی خداســت .منــاز تطهیــر قلــب از اوســاخ معاصــی و زشتیهاســت.
در روایتــی ،حــرت علــی(ع) در میــان اصحــاب ،از امیدبخشتریــن آیــهی قــرآن پرســید و هریــک از
حضــار آیـهای را گفتنــد کــه منظــور حــرت نبــود و حــرت در پایــان ،بــر اســاس روایتــی از پیامــر(ص) ،آی های
از آیــات توصیــه بــه منــاز را یــادآوری کــرد و در ادامــه ،روایــت ثــواب بازگشــت بــه روز والدت را بـرای منازگزار
مقــرر فرمــود« :امیدبخشتریــن آیــه در کتــاب خــدا ایــن آیــه اســت :در دو ســوی روز و اوایــل شــب ،منــاز را
برپــا دار! ســپس حــرت پیامــر متــام آیــه را قرائــت کــرد و فرمــود :یــا علــی! قســم بــه کســی کــه مـرا به حق
مبعــوث کــرد تــا بشــیر و نذیــر باشــم! اگــر یکــی از شــا وضــو بگیــرد ،گناهانــش از اعضــای بدنــش میریزنــد
و زمانــی کــه بــا بــرون و درونــش بــه خــدا روی کنــد ،از منــازش بازمنیگــردد ،جــز آنکــه از گناهانــش چیــزی
منانــده اســت ،مثــل روزی کــه از مــادر زاده شــد؛ پــس اگــر میــان دو منــاز ،بــه گناهــی آلــوده شــود ،چنیــن
اســت تــا اینکــه هــر پنــج منــاز را شــمرد» (عیاشــی ،1380 ،ج  ،2ص )161؛ یعنــی بــا بهجــا آوردن منــاز واقعــی
و ایجــاد هامهنگــی میــان درون و بــرون ،انســان تولــد دوبــارهای مییابــد و اگــر در میــان منازهــای پنجگانــه
بــه خاطــر فراموشــی ،خطــا و لغزشــی از او رس بزنــد ،بــا منــاز بعــدی میتوانــد آن خطــا را از خــود دور کنــد
و پاکــی ازدسـترفته را بازیابــد.
در روایـت دیگـری ،بـه خلـوص نیت در مناز ترصیحشـده و همین اثر برای مناز خالصانه مقررشـده اسـت:
«زمانـی کـه بنـده بـه منـاز برخیـزد و متـام میـل و درونش به خـدای متعـال متوجه باشـد ،هنگامیکـه از مناز
فـارغ میشـود ،مثـل روزی اسـت که از مادر زاده شـده اسـت» (نـوری ،1408 ،ج  ،3ص .)59
طبــق ایــن روایــت ،تولــد دوبــاره اثــر مطلــق منــاز نیســت ،بلکــه رشایطــی وجــود دارد کــه خلــوص نیــت
یکــی از مهمتریــن آنهاســت.
بازگش ــت ب ــه پاک ــی روز والدت ،مخص ــوص منازه ــای یومی ــه نیس ــت ،بلک ــه بــرای منازه ــای مس ــتحبی
نیــز ایــن قالــب ب ـهکار رفتــه اســت؛ ماننــد منــاز شــب (صــدوق ،1413 ،ج  ،1ص  ،)475منــاز شــب اول مــاه
رج ــب (ابنط ــاووس ،1376 ،ج  ،3ص  ،)178من ــاز نیم ــهی م ــاه رج ــب (ه ــان ،ص  ،)239من ــاز ش ــبهای
مـــاه شـــعبان (کفعمـــی ،1418 ،ص  ،)171منـــاز امیراملومنیـــن (ابنطـــاووس ،1330 ،ص  ،)248منـــاز روز
بررسی محتوایی روایات ناظر بر ثواب « َک َیوم َولَ َدت ُه اُ ُّم ُه»
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سهش ــنبه (ه ــان ،ص  )41و من ــاز ش ــب چهارش ــنبه (ه ــان ،ص .)89

پاسخ به یک شبهه

طــرح ثــواب بازگشــت بــه پاکــی روز والدت ،پرســشهایی را ایجــاد میکنــد کــه از آن جملــه میتــوان
ایــن ســؤال را طــرح کــرد کــه چگونــه ممکــن اســت بـرای کار ســادهای نظیــر منــاز ،چنیــن تأثیــری مقررشــده
باشــد .آیــا اســام ،تنهــا منــاز اســت و مناســک عبــادی؟
در پاســخ بایــد چنیــن گفــت :اســام دیــن جامعــی اســت کــه هــم بــه مناســک و امــور عبــادی نظیــر
منــاز ،دعــا ،حــج و زیــارت اهمیــت داده و هــم بــه دخالــت در مســائل اجتامعــی ماننــد اقــدام بــه فقرزدایــی
در قالــب وجــوب خمــس و زکات توجــه کــرده اســت؛ ازایـنرو در آیــات قــرآن ،بیــش از بیســتبار ،در کنــار
دســتور و توصیــه بــه اقامــه منــاز ،بــه ادای زکات نیــز توجــه شــده اســت؛ بهعنــوان منونــه :بقــره،83 ،43 :
 177 ،110و .277
گوشـهای از جامعیـت معـارف اسلامی ،در قالب معرفی چهرهی جامعهی اسلامى مطلـوب ،در آیهی 29
ـم تَراه ُْم
سـورهی فتـح ترسیمشـده اسـتُ « :م َح َّمـدٌ رسـولالله َو الَّذیـ َن َم َعـهُ أَ ِشـدَّا ُء َع َلى الْكُفَّـا ِر ُر َحما ُء َب ْی َن ُه ْ
السـ ُجو ِد»( 1فتح.)29 :
ُركَّعـاً ُسـ َّجداً یَ ْب َتغُـونَ فَضْ لاً ِمـ َن اللَّـ ِه َو رِضْ واناً سـیامه ُْم فـی ُو ُجو ِهه ِْم ِم ْن أَثَـ ِر ُّ
در ابتــدای ایــن آیــه ،پیغمــر و همراهانــش بــه نیرومنــدی و اســتحکام در برابــر دشــمنان و بیگانــگان
توصیــف شــدهاند؛ یعنــی اســام دیــن مقدسمآبــی و ظاهرســازی نیســت کــه تنهــا بــه مناســک عبــادی
اهمیــت بدهــد و از مســائل اجتامعــی غافــل باشــد .یــى از ویژگیهــای مطلــوب مســلامن بــر اســاس
ایــن آیــه ،قـ ّوت و اســتحكام در برابــر دشــمن اســت؛ امــا همیــن آیــه در ادامــه ،دوســتی و صمیمــت میــان
مســلامنان را بهعنــوان شــاخصهی دیگــری از جامعــهی اســامی میســتاید؛ یعنــی مســلامن واقعــی بــا
دوســت و دشــمن برخــورد مناســبی دارد؛ اینگونــه نیســت کــه تنهــا از اســام چهــرهی عبــوس و خشــمگینی
نشــان بدهــد ،بلکــه بــه روح عاطفــه و احساســات نیــز توجــه دارد .همیــن آیــه ،در وهلــهی بعــدی ،بــه
اهمیــت دادن مســلامنان بــه مناســک عبــادی نظیــر منــاز اشــاره میکنــد؛ یعنــی مؤمــن واقعــی کســی اســت
کــه در برابــر دشــمنان قــوی ،در میــان خودیهــا نرمخــو و در مح ـراب عبــادت در حــال رکــوع و ســجده
باشــد .اینکــه انســان بــه بُعــدی از ابعــاد دیــن توجــه کنــد و بُعــد دیگــر را فرامــوش منایــد ،بــا روح آیــات قرآن
ســازگاری نــدارد (مطهــری ،1374 ،ج  ،23ص .)508
ازایـنرو ،بایـد توجـه داشـت کـه اگـر آموزههای اسلامی ثـواب و فضیلت فراوانی بـرای مناز برشـمردهاند
و مثلاً ثوابـی نظیـر تولـد دوبـاره را بـرای منـاز مقـرر کردهانـد ،همیـن آموزههـا ،به ابعـاد دیگـری از وظایف
انسـان نیـز نظـر دارنـد و منیتـوان بـا نادیـده گرفتن انبوهـی از ایـ ن دسـت آموزههـا ،بـه تصویـری صحیح و
درکی واقعبینانه از اسلام دسـتیافت .همین پرسـش و پاسـخ را میتوان در سـایر اموری طرح کرد که ثواب
بازگشـت بـه روز والدت بـر آنهـا مقررشـده اسـت؛ بهعبارتدیگـر ،در فهـم چنیـن ثوابهای بهظاهـر دور از
 -1محمـد(ص) پیامبر خـدا و كسـاىن كـه بـا او هسـتند ،بـر كافـران سـختگیرند و با یكدیگـر مهربان .آنـان را بینى كـه ركوع مىكننـد ،به سـجده مىآیند و
جویـاى فضل و خشـنودى خدا هسـتند.
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واقـع بـرای یـک عمـل سـاده ،باید عمل مدنظر را تنها مقتضی ثواب یادشـده بدانیم؛ اما تحقق و دسـتیابی به
آن را مشروط بـه رشایطـی میدانیـم کـه درمجمـوع آموزههـای دینی بدان ترصیحشـده اسـت؛ یعنی بگوییم
ایـن اعمال میتواننـد این مقدار ثواب داشـته باشـند؛ نـه اینکه همواره این مقـدار ثواب دارنـد .بهاینترتیب،
ثوابهایی نظیر بازگشـت به پاکی روز والدت ،نصیب هرکسـی نخواهد شـد و برای رسـیدن به آن ،عالوه بر
انجـام عمـل یادشـده ،رشایـط دیگـری نیز وجـود دارد کـه از آن جملـه میتوان به داشتن ایامن (نسـاء)124 :
و تقـوا (مائـده ،)27 :معرفـت ولیاللـه (کلینـی ،1407 ،ج  ،2ص  )19و عـدم حبـط (انعام )88 :اشـاره کرد .این
بیانـات قرایـن منفصلـی هسـتند که قید همـهی اعامل و ارزشها قـرار میگیرند و نگاه جمعی بـه آموزههای
دینـی اقتضـا میکنـد آنهـا را در کنـار ادلـهی دیگـر در نظـر بگیریـم و مفادشـان را بـر آن ادلـه مقـدم داریم.
طبیعتـاً نظـر بـه رشطیـت دائمِ این قیود ،نیـازی به بیان مکـرر آن در همهی موارد وجود نـدارد؛ مانند عقل و
اختیـار کـه قیـد دامئیِ همهی تکالیف اسـت و الزم نیسـت در همهی مـوارد بدان ترصیح شـود .بهاینترتیب،
در تفسـیر ایـن متـون ،هرگـز نبایـد آیـات و روایات دیگر را فراموش کنیم ،بلکه الزم اسـت همـه را باهم و در
کنـار هـم در نظـر بگیریـم .بلـی ،اگـر کسـی در آغا ِز آشـنایی بـا دین و پیـش از آنکـه آنهمه آیـه و روایت را
ببینـد ،ایـن بیانات را بشـنود ،گرفتار شـبهه و شـگفتی میشـود؛ امـا اگر این گزارههـا در پرتو سـایر آموزههای
دیـن قـرار گیرد ،مشـکلی در آن دیده نخواهد شـد (عـاملزاده نـوری ،1391 ،ص  44ـ .)45

 .3روزه

هــر یــک از عبــادات و مناســک اســامی تأثیــر خاصــی دارنــد کــه آنهــا را بهنوعــی از هــم ممتــاز
میســازد؛ مث ـاً منــاز انســان را از فحشــا و منکــر دور میســازد (عنکبــوت)45 :؛ فلســفهی روزه عــاوه بــر
رســیدن بــه مقــام تقــوا (بقــره ،)183 :بیشــر ناظــر بــه یــادآوری گرســنگی مســاکین و رســیدگی بــه حــال
ایشــان اســت (ابنشهرآشــوب ،1379 ،ج  ،4ص )68؛ حــج تعظیــم شــعائر اســامی اســت (حــج )32 :و . ...
درعینحــال ،ایــن مناســک فلســفههای مشــرکی دارنــد کــه از آن جملــه میتــوان بــه تطهیــر از گناهــان
و پاکــی از بدیهــا اشــاره کــرد .تطهیــر یادشــده در بعضــی از روایــات ،در قالــب تولــد دوبــاره و بازگشــت بــه
پاکــی روز والدت ترسیمشــده اســت .در روایتــی ،ثــواب روزه و عبــادت مــاه رمضــان اینگونــه آمــده اســت:
«مــاه رمضــان ماهــی اســت کــه خــدای ع ّزوجـ ّـل بــر شــا ،روزهاش را واجــب کــرده اســت؛ پــس هــر کــس آن
مــاه را از روی ایــان و اخــاص روزه بــدارد ،ماننــد روزی کــه از مــادر زاده شــده اســت ،از گناهانــش خــارج
میگــردد» (طوســی ،1407 ،ج  ،4ص .)152
البتــه ایــن ویژگــی بـرای روزهی رصف نیســت ،بلکــه روزهداری کــه زبــان ،چشــم و فــرج خــود را از حـرام
دور میســازد و پاســی از شــب را بــه عبــادت و تهجــد مشــغول میشــود ،مشــمول ایــن نــوع از عنایــت
اســت« :كــى كــه مــاه رمضــان بــر او وارد شــود ،پــس روزش را روزه بــدارد و بخــى از شــبش را بــا تــاوت
قــرآن و دعــا بپــا دارد و عضــو تناســل و زبــان خــود را حفظـ كنــد و چشــمش را از نامحــرم و مناظــر زشــت،
فروپوشــد و آزارش را از مــردم بــازدارد ،بهماننــد روزى كــه از مــادر متولدشــده اســت ،از گناهــان بیــرون
مىآیــد» (صــدوق ،1413 ،ج  ،2ص .)98
در روایتــی از امــام رضــا(ع) ،ثــواب تولــد دوبــاره ب ـرای روزهی متــام مــاه رجــب نیــز مقررشــده اســت
بررسی محتوایی روایات ناظر بر ثواب « َک َیوم َولَ َدت ُه اُ ُّم ُه»
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(هــان ،1396 ،ص .)39
بــه نظــر میرســد کــه میــان روزه و تولــد دوبــاره رابطــه تکوینــی برق ـرار اســت؛ زی ـرا انســان بــا روزه
گرفــن و ایجــاد گرســنگی و تشــنگی مقطعــی و ارادی میتوانــد بــه تعدیــل غرایــز و شــهوات اقــدام کنــد و
از ســویی ،بــا الهــام از اصــل موفقیــت ،بــه ایــن بــاور میرســد کــه اگــر توانســته اســت بــا وجــود گرســنگی
و تشــنگی ،نخــورد و نیاشــامد ،پــس بــا وجــود انگیزههــا و غرایــز نیــز میتوانــد خــود را از گنــاه دور ســازد.

 .4حج ،عمره و زیارت

حــج نقطــهی عطفــی در زندگــی انســان و فرصتــی اســت بــرای تولــد دوبــاره و آغــاز یــک زندگــی
توحیــدی .انســان پــس از عمــری زندگــی آمیختــه بــه رشک و گنــاه ،بــه خانــهی خــدا مــیرود تــا بــه توحیــد در
همـهی شــئون آن اقـرار کنــد و زندگــی جدیــدی را بــر مبنــای توحیــد آغــاز منایــد؛ ازایـنرو ،در هــان آغــاز،
در پاســخ بــه دعــوت حقتعالــی ،بــا تلبیــه ،بــه توحیــد اق ـرار و رشک را نفــی میکنــد و میگویــد« :لَبَّیــک،
ا َللّ ُهـ َم لَ َّبیــک ،لَ َّبیــک ال رشیــکَ لَــکَ لَ َّبیــک اِ َّن ال َحمـ َد و ال َنعمـ َه لَــکَ و امل ُلــک ،ال رشیــکَ لَــکَ».1
در روایتــی ،قصــد بیتاللهالحــرام ،اعــم از اینکــه در قالــب حــج باشــد یــا عمــره ،بــه رشطــی کــه
انســان از خودبینــی رهــا شــود ،تولــد دوبــاره انســان معرفیشــده اســت« :كــى كــه بــا پیراســتگى از كــر
و خودبینــى ،بـراى انجــام حـ ج یــا عمــره ،آهنــگ ایــن خانــه را كنــد ،از گناهانــش ماننــد روزى كــه از مــادر
متولدشــده ،بیــرون آیــد» (کلینــی ،1407 ،ج  ،4ص )252؛ یعنــی زیــارت خانــهی خــدا ایــن قابلیــت را دارد
کــه انســان را دوبــاره متولــد کنــد .در روایــت دیگــر ،امــام(ع) حجــاج را هنــگام بازگشــت بــه ســه دســته
تقســیم کــرده و بـرای دســتهای ،ثــواب تولــد دوبــاره را برشــمرده اســت« :بازگشــت حاجیــان از ســفر حــج،
بــر سـ ه گونــه اســت :عـ ّدهاى از آتــش آزاد مىشــوند؛ گروهــى از گناهــان خــود هامننــد روزى كــه از مــادر
متولدشــدهاند ،بیــرون مىآینــد؛ دســتهای دیگــر كــه تنهــا خانــواده و ثروتشــان محفوظــ مىمانــد و آن
كمرتیــن پــاداىش اســت كــه حاجــى بــا خــود م ـىآورد» (هــان ،ص .)253
پـس از پایـان حـج ،هنگامیکـه حاجی از احرام خارج میشـود ،آنقدر سـبکی و لذت معنـوی وجودش را
فرامیگیـرد گویـا تولـدی دوبـاره یافته اسـت؛ زیـرا توحید مجسـم را با متام وجود ملس کرده اسـت.
علاوه بـر زیـارت بیتاللهالحـرام ،زیـارت معصومـان(ع) نیـز میتوانـد تولـد دوبـارهای بـرای انسـان رقـم
بزنـد .زیـارت ،فرصتـی بـرای تولد دوبارهی انسـان اسـت .کسـانی که دچـار اشـتباه و گناه شـدهاند ،از فرصت
زیـارت میتواننـد بـرای تولـد دوبـاره بهـره بگیرند و راههای اشـتباه خـود را اصلاح کنند .این انقلاب باید به
خواسـتهی اصلـی یـک زائـر تبدیل شـود .در بعضـی از دعاهـا و زیارتنامهها چنیـن آمده اسـت« :خدایا! مرا
از کسـانی قرار بده که از زیارت مرقد دوسـتان و اولیایت منقلب میشـوند و رسـتگار و پیروز برمیگردند و
مسـتوجب بخشـش گناهـان و پوشـاندن خطا میشـوند» (مفیـد ،1413 ،ص  .)124آنکه از زیـارت برمیگردد،
بایـد همـراه بـا تحـول و تغییـر و توبه و انابت باشـد .باید تغییری داشـته باشـد؛ وگرنه از زیـارت بهره نگرفته
 -1پـروردگار آمـادهام ،آمـادهی فرمانـم .اى خـداى ىب رشیـك! آمـادهی اجراى احكام تو هسـتم .راسـتى كه حمد شایسـتهی تو و نعمت از جانب تو اسـت
و اینـك تـو را سـپاس مىگویم اى خـداى یكتا!
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اسـت .گنـهکار ،از محیـط پـاک زیارتـگاه اثـر میپذیـرد و در فضای دیگـری قرار میگیـرد .این تحول ،چهبسـا
از دور فراهـم نگـردد .بایـد بیایـد ،رنـج سـفر ببینـد ،پـای به راه نهد ،بـا شـوق و درد ،وادیهـا را بپیامید تا در
کنـار مرقـد قـرار گیـرد .آنگاه این حضـور ،تأثیر تربیتـی دارد (محدثـی ،1386 ،ص .)59
زیــارت در اســام ،فلســفهی خاصــی دارد کــه معرفتافزایــی زائ ـران ازجملــهی آن اســت .زائ ـران بایــد
بــا پیشــوایان دینــی خــود آشــنا شــوند و بهواســطهی ایــن زیــارت ،خــود را بــه معصومــان(ع) نزدیــک کننــد.
الگوگیــری از امئــهیاطهــار(ع) رضوری اســت .ایــن بزرگــواران بــه ســبب عصمتــی کــه دارنــد ،از خطــا و اشــتباه
مصــون هســتند و درنتیجــه ،هرکــس بــه دنبــال آنــان حرکــت کنــد ،قطعـاً نجــات پیــدا خواهــد کــرد.
چنــد عامــل انســان را متحــول میکنــد .خدایــی کــه مقلبالقلــوب اســت (علمالهــدی ،1998 ،ج  ،1ص ،)318
ایــن اعجــاز را و ایــن تأثیــر شــگفت را و ایــن کیمیــای دگرگــون ســاز را گاهــی در یــک تربت مینهــد (صدوق،
 ،1413ج  ،2ص  )599و گاهــی در یــک زیــارت ق ـرار میدهــد .آری ،زیــارت میتوانــد نقشــی دگرگونســاز
ـى ِمیـ َزانِ ْالَ ْعـ َـا ِل
«السـ َـا ُم َعـ َ 
و تحولآفریــن داشــته باشــد .در زیــارت مــوالی متقیــان(ع) چنیــن آمــده اســتَّ :
ـب ْالَ ْح ـ َوا ِل»( 1شــهید اول ،1410 ،ص  .)46اگرچــه مقلبالقلــوب بــودن و دگرگونســازی دلهــا کار
َو ُم َقلِّـ ِ
(ع)
خداســت؛ امــا خداونــد ،ایــن والیــت را بــه ولــی خــود هــم میبخشــد و علــی هــم میتوانــد احــوال را
دگرگــون کنــد و فیــض نظــرش خــاک را کیمیــا و مــس دل را طــا ســازد .اگــر در زیــارت ،ایــن تحــول روحــی
پدیــد نیایــد ،چــه ســود؟ شــهید اول دراینبــاره میفرمایــد« :ازجملــه آداب زیــارت ایــن اســت کــه زائــر پــس
از زیــارت ،بهــر از قبــل از آن باشــد» (هــان ،1417 ،ج  ،2ص  .)24ایــن تحــول و انقــاب روحــی و حــال زائــر،
پیــش و پــس از زیــارت ،نشــانهی اثرپذیــری از جذبههــای معنــوی اســت کــه در مـزار یــک امــام و در کنــار
مرقــد یــک پیشــوای معصــوم وجــود دارد (محدثــی ،1386 ،ص .)58
در روایتـی ،دربـارهی فضیلـت زیارت حضرت علی(ع) و اوالد طاهرینش چنین آمده اسـت« :هر که زیارت
کنـد قبـور شما را ،چنـان اسـت کـه بعـد از حـج واجـب ،هفتاد حج کـرده باشـد و چـون از زیارت برگـردد ،از
گناهـان پاکشـده باشـد ،ماننـد روزى که از مادر متولدشـده بـود» (طوسـی ،1407 ،ج  ،6ص .)22
همیــن ثــواب ،در روایــات فراوانــی ،ب ـرای زیــارت امــام حســین(ع) مقررشــده اســت« :كــى كــه امــام
حســین(ع) را زیــارت كنــد و نیّتــش فقطـ خــدا باشــد ،حقتعالــی گناهانــش را محــو منــوده و او را از گناهــان
بیــرون آورده ،هامننــد مولــودى كــه مــادرش او را زاده باشــد» (ابنقولویــه ،1356 ،ص .)145
در روایــت دیگــری ،زیــارت امــام حســین(ع) و غســل بــا آب ف ـرات ،تولــد دوبــارهی زائــر معرفیشــده
اســت (هــان ،ص .)123
(ع)
(ع)
نهتنهــا ب ـرای زیــارت امــام حســین  ،در روایتــی ایــن ثــواب ب ـرای زیــارت حــرم مطهــر امــام رضــا
بیانشــده اســت« :از اىبصلــت هــروى نقلشــده کــه گویــد :نــزد امــام رضــا(ع) بــودم ،درحالیکــه مردمــى
از اهــل قــم نــزد آن بزرگــوار آمدنــد و بــر او ســام دادنــد و حــرت جــواب داد و آنــان را بــه خــود نزدیــك
كــرد و فرمــود :خــوش آمدیــد! شــا بهدرســتی شــیعهی ماییــد و روزى بـراى شــا آیــد كــه قــر مـرا در طــوس
زیــارت كنیــد .آری ،هركــه مـرا بــا غســل زیــارت كنــد ،از گناهانــش بــدر آید ،چــون روزى كــه از مــادرش زاده»
 -1سالم بر کسی که معیار سنجش اعامل و دگرگونساز حاالت انسان است.
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(صــدوق ،1378 ،ج  ،2ص .)260
البتــه ثــواب تولــد دوبــاره ،هامنگونــه کــه در روایــت اول گذشــت ،مخصــوص امــام علــی  ،امــام
حســین(ع) و امــام رضــا(ع) نیســت ،بلکــه بــر اســاس ترصیــح روایتــی ،ایــن ثــواب بـرای زائــر در زیــارت متــام
شــهدای آلمحمــد(ص) رقــم خواهــد خــورد (طوســی ،1414 ،ص .)414
(ع)

 .5قرائت قرآن

اشــتقاق واژهی قــرآن از مــادهی «ق .ر .ء» ،بــه اهمیــت قرائــت در ایــن کتــاب آســانی اشــاره دارد؛
ازایـنرو بــه نظــر میرســد واژهی قــرآن بایــد بــه خواندنــی ترجمــه شــود .بــر خوانــدن و قرائــت کــردن ،در
آیــات فراوانــی از قــرآن تأکیــد شــده اســت .اولیــن آیـهای کــه بــر پیامــر وحــی شــد ،دســتور بــه قرائــت بــود
(علــق .)1 :قــرآن وجــود مشــکالت زندگــی را مانعــی بـرای قرائــت منیدانــد و قرائــت بــه انــدازهی ممکــن و
قــدر میســور را پیشــنهاد کــرده اســت (مزمــل .)20 :اهمیــت قرائــت بهانــدازهای اســت کــه یکــی از واجبــات
یازدهگانــهی منــاز اســت (خمینــی ،1425 ،ج  ،1ص  .)283اهمیــت قرائــت بــه ایــن علــت اســت کــه خوانــدن
بهرتیــن راه بـرای بــه جــان ســپردن آیــات الهــی اســت ،بهویــژه اگــر ایــن قرائــت ،بهتدریــج و بــا ترتیــل بــوده
باشــد (فرقــان.)32 :
بــه هــر روی ،بــرای تشــویق بــه خوانــدن قــرآن ،قالبهــای فراوانــی واردشــده کــه یکــی از آنهــا،
تولــد دوبــاره بـرای قــاری اســت .در روایتــی ،ثــواب خوانــدن ســورهی قــدر در هنــگام وضــو ،تولــد دوبــاره
معرفیشــده اســت« :هــر مؤمنــی در وضــوی خــود ،ســورهی قــدر را قرائــت کنــد ،از گناهانــش خــارج
میشــود ،مثــل روزی کــه از مــادرش متولدشــده اســت» (نــوری ،1408 ،ج  ،1ص .)320
بـرای ثـواب خوانـدن توحیـد و معوذتین سـه بار هنگام خواب نیـز ،این تعبیر بهکاررفته اسـت« :هر کس
سـوره توحیـد ،فلـق و نـاس را سـه بـار پیش از خواب قرائت کند ،مانند کسـی اسـت کـه متام قـرآن را خوانده
اسـت و بـرای او بـه سـبب قرائـت هـر آیـه از قـرآن ،ثـواب پیامبری از پیامبران الهی نوشـته میشـود و او از
گناهانـش خـارج میشـود ،ماننـد روزی که از مادر زاده شـده اسـت» (همان ،ج  ،4ص .)293
دربــارهی ثــواب خوانــدن ســورهی توحیــد در مــاه رجــب نیــز ،همیــن قالــب استفادهشــده اســت« :هــر
کــس در ماههــای رجــب ،از عمــرش ده هـزار بــار ســورهی توحیــد را خالصانــه قرائــت کنــد ،روز قیامــت در
حالــی وارد محــر میشــود کــه هیــچ گناهــی نــدارد ،مثــل روزی کــه از مــادر زاده شــده اســت و هفتــاد
فرشــته بــه پیشــوازش میآینــد و او را بــه بهشــت مژدگانــی میدهنــد» (ابنطــاووس ،1376 ،ج  ،3ص .)217
ایــن تعابیــر هــم جنبــهی انگیزشــی دارنــد و از ســویی ،هامنگونــه کــه گفتــه شــد ،بیــان واقــع بــوده و
تبییــن اثــر تکوینــی اســت.

 .6ذکر و دعای خاص

ذکر الهی و یادآوری صفات او ،چه به زبان و چه بهصورت قلبی ،در معارف اسالمی جایگاه ویژهای دارد.
قرآن دربارهی بسیاری از مظاهر عبادی ،حد و حدودی بیان میکند؛ مثالً دربارهی مناز ،آن را تنها در اوقات
معینی واجب میداند (نساء)103 :؛ به روزه ،تنها در ایام معدودی امر کرده است (بقره)184:؛ دربارهی انفاق
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مالی ،تنها یکپنجم درآمد را واجب دانسته است (انفال )41 :و همواره در امور مالی به رعایت اعتدال دعوت
و از زیادهروی در آن نهی کرده است (ارساء)29 :؛ حج با اهمیتی که دارد ،در عمر یکبار ،آنهم برای فردی که
استطاعت دارد ،واجب است (آلعمران)97 :؛ اما آیات قرآن هنگامیکه به ذکر الهی میرسند ،حد و حدودی
برای آن در نظر منیگیرند و به ذکر کثیر (احزاب ،)41 :حمد روزانه و شبانه (روم )18 :و تسبیح صبحگاهی و
شبانگاهی (فتح )9 :دعوت میکنند .البته هامنگونه که در آموزههای دینی تأکید شده ،ذکر اصلی ،یادآوری
خدا هنگام گناه و انجام ندادن آن است (صدوق ،1413 ،ج  ،4ص .)358
در روایــات فراوانــی ،ثــواب تولــد دوبــاره ب ـرای بعضــی از اذکار واردشــده اســت؛ ازجملــهی آن مــوارد،
ذکــر صلــوات بــر محمــد(ص) و آلمحمــد(ص) اســت:
وجل چیسـت که فرمـود :هامنا
«ابنأىبحمـزه گویـد :پـدرم گفـت :از امـام صـادق(ع) معنى قـول خداى ع ّز ّ
خداونـد و فرشـتگان او درود مىفرسـتند بـر پیغمبر ،اى كسـاىن كـه ایمان آوردهایـد! صلـوات فرسـتید بـر او،
سلام گفتنـى؛  ...عـرض كردم :چگونـه بر مح ّمد و خاندانش درود فرسـتیم؟ فرمود :بگوییـد :رحمتهاى الهى
و درود فرشـتگان او و پیامبران و فرسـتادگان وى و متامـى آفریدگانـش بـر مح ّمـد و خانـدان او بـاد و سلام و
رحمـت و بـركات خداونـد بـر آن بزرگـوار و بـر ایشـان بـاد .روای گویـد :عرضـه داشـتم :پـاداش كسى كـه بـر
مح ّمـد و خاندانـش بـا ایـن تح ّیتها درود فرسـتد ،چیسـت؟ فرمـود :به خدا سـوگند! مانند پـاىك و بیگناهى
روزى كـه از مـادر متولّـد گشـته ،از گناهان بیـرون آید» (همان ،ص .)368
(ع)
نکتــه جالبــی کــه در ایــن روایــت وجــود دارد ،قالــب خاصــی اســت کــه امــام آن را بـرای ذکــر صلــوات
بیــان کــرده اســت .در روایــت دیگــری ،همیــن ثــواب بـرای تعبیــر معــروف «اللَّ ُهـ َّم َصـ ِّـل َعـ َـى ُم َح َّمـ ٍـد َو آ ِل
ُم َح َّمـ ٍـد» واردشــده اســت (نــوری ،1408 ،ج  ،5ص .)335
ـی الْ َع ِظیــمِ » ،یکبــار و بهصــورت تنهــا
در بعضــی از روایــات ،بـرای ذکــر َ
«ل َحـ ْو َل َو َل قُـ َّو َة إِ َّل بِاللَّـ ِه الْ َعلِـ ِّ
(هــان ،ص  )373و ده بــار بــه همـراه ذکــر «بِســمِ اللـ ِه ال َّرح َمــنِ ال َّرحیــمِ » ،ثــواب تولــد دوبــاره مقررشــده
اســت (هــان ،ص .)378
در روایــت دیگــری ،بـرای ذکــر خاصــی هنــگام افطــار ،ثــواب تولــد دوبــاره واردشــده اســت« :هــر بنــدهی
روزهداری ،هنــگام افطــار ،ایــن دعــا را بخوانــد کــه «ای عظیــم و بزرگــوار! ای عظیــم و بزرگــوار تــو خــدای
منــی! معبــودی غیــر از تــو نــدارم ،گنــاه بزرگــم را ببخــش؛ زیـرا گنــاه بــزرگ را فقــط بزرگــوار میبخشــد»،
هامننــد روزی کــه بــه دنیــا آمــده از گناهــان پــاک میشــود» (ابنطــاووس ،1376 ،ج  ،1ص .)240
در روایتـی ،بـرای حمـد الهـی در قالب خاصی هنگام خواب ،ثواب تولد دوباره در نظر گرفتهشـده اسـت:
«هـر كـس هنگامیکـه به بستر خواب میرود ،سـه بـار بگوید« :سـپاس از آن خدا اسـت كه فرازنده اسـت و
مسـلط و سـپاس از آن خدا اسـت كه نهان اسـت و آگاه و سـپاس از آنِ خدا اسـت كه مالك اسـت و اندازهگیر
و سـپاس از آن خـدا اسـت كـه زنـده كنـد مردههـا را و مبیرانـد زندههـا را و او بـر هـر چیـز توانـا اسـت» ،از
گناهـان بیـرون آیـد ،مانند روزى كه مـادر او را زاییده» (کلینـی ،1407 ،ج  ،2ص .)535
َ
ـر َو الْ َح ْم ـ ُد لِلَّ ـهِ
در روایــت دیگــری ،ب ـرای تســبیح و تقدیــس الهــی در دل شــب و در قالــب «اللَّ ـ ُه أكْـ َ ُ
ـی
ـ
ح
و
ـ
ه
و
ـت
َو ُسـ ْب َحا َن اللَّـ ِه َو َل إِلَـ َه إِلَّ اللَّـ ُه َو ْحـ َد ُه َل َشِیـ َـك لَـ ُه لَـ ُه الْ ُملْـ ُـك َو لَـ ُه الْ َح ْمـ ُد یُ ْح ِیــی َو یُ ِمیـ ُ َ ُ َ َ ٌّ
ـی الْ َع ِظیــمِ أَ ْس ـتَ ْغ ِف ُر اللَّ ـ َه الْ َغ ُفــو َر
لَ یَ ُمــوتُ َو ُه ـ َو َعـ َـى ك ُِّل شَ ـ ْ
ـی ٍء ق َِدی ـ ٌر َو لَ َح ـ ْو َل َو لَ قُ ـ َّو َة إِلَّ بِاللَّ ـ ِه الْ َعلِـ ِّ
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ال َّر ِحی ـ َم» ،1ثــواب تولــد دوبــاره در نظــر گرفتهشــده اســت (نــوری ،1408 ،ج  ،5ص .)202
ایــن ثــواب هامنگونــه کــه در مــوارد پیشــین گذشــت ،هــم جنبــهی تشــویقی دارد تــا انگیــزه را ب ـرای
ذکــر الهــی در حــاالت مختلــف و ســاعات گوناگــون شــبانه روز تقویــت کنــد و از ســویی ،بیــان واقــع بــوده و
تأثیــر تکوینــی ایــن اذکار را در تولــد دوبــارهی انســان نشــان میدهــد.

 .7رسیدگی به بیامر و تجهیز میت

از دیــدگاه آموزههــای اســامی ،مســلامن بــر مســلامن حقوقــی دارد؛ اگــر بیــار شــود بایــد بــه عیادتــش
رفــت ،اگــر از دنیــا رفــت ،بایــد در مراســم تشــییع جنــازهی او رشکــت کنــد و برایــش از خــدا آمــرزش و
مغفــرت بطلبــد (طربســی ،1370 ،ص .)359
اســاس روابــط افـراد در جامعـهی اســامی ،بــر مهــر و محبــت اســتوار اســت .اگــر احساســات و عواطــف
از جامعــه جــدا شــود ،بســیاری از رضوریــات تعطیــل میشــود؛ بهعنــوان منونــه ،خانــواده بهرتیــن مثــال
ب ـرای ایــن موضــوع اســت .خانــواده ،خــود جامع ـهی کوچکــی اســت .والدیــن بــا مهــر و محبتــی کــه بــه
فرزنــدان دارنــد ،بیچشمداشــت بـرای آنــان زحمــت میکشــند .در ایــن میــان ،مــادر مثــال بســیار آشــکاری
بـرای کانــون گــرم محبــت و احساســات خانوادگــی اســت .مــادر اگــر فرزنــد شــیرخوارش را از شــیرهی جانــش
ســیراب میکنــد ،توقــع چندانــی از او نــدارد .او بــا ایــن کار ،آرامــش را بــرای روح و روان خــود ارمغــان
میدهــد و شــاید ایــن آرامــش ،اثــر تکوینــی هــان فرشــتهای اســت کــه پــس از ســیر شــدن نــوزاد بــه مــادر
میگویــد :زندگــی را از نــو آغــاز کــن ،خــدا متــام گناهانــت را بخشــید (صــدوق ،1376 ،ص .)412
جامع ـهی آرمانــی اســام نیــز بــر همیــن منــوال اداره میشــود .مؤمــن ،مؤمــن را عضــوی از خانــواده
و ب ـرادر خــود میدانــد (حج ـرات .)10 :او بــدون هیــچ چشمداشــت و توقعــی ،هنــگام نیــاز ب ـرادرش ،بــه
یــاریاش مــیرود؛ اگــر بیــار شــود ،بــه عیادتــش مــیرود و اگــر مبیــرد ،در مراســم خاکســپاری او رشکــت
میکنــد .همــهی اینهــا را ادای دینــی میدانــد کــه خداونــد بــر عهــدهی او گذاشــته اســت و طبیعتـاً اجــر
و پــاداش دنیــوی و اخــروی نیــز برایــش رقــم خواهــد خــورد .آرامــش ،اثــر تکوینــی عمــل بــه وظایــف دینــی
اســت .هنگامیکــه مســئولیتی الهــی متوجــه انســان باشــد و انســان بتوانــد از عهــدهی آن بهخوبــی برآیــد،
گویــا تولــدی دوبــاره یافتــه اســت .مقایســهی جامعــهی آرمانــی اســام بــا جامعــهای کــه تنهــا مادیــات در آن
حاکــم اســت و جایــی ب ـرای ارزشهــای واالی الهــی و انســانی وجــود نــدارد ،میتوانــد در روشــنگری ایــن
موضــوع نقــش بسـزایی داشــته باشــد.
در روایتــی ،پیامــر مکــرم(ص) ضمــن تشــویق جامعـهی اســامی بــه تــاش و کوشــش بـرای امــداد بیــاران،
ثــواب بازگشــت بــه پاکــی روز والدت را بـرای تــاش در رســیدگی بــه امــور بیــار معرفــی کــرده اســت« :هــر
كــس بـراى قضــاى حاجــت بیــارى كوشــش كنــد و آن را بتوانــد بــه انجــام رســاند یــا نتوانــد ،از گناهانــش
 -1خـدا بـزرگ اسـت و حمـد از آن خداسـت و پـاک و منـزه اسـت او و معبـودی جـز او نیسـت ،یکتـا و بـی رشیک اسـت ،پادشـاهی ،حمد و سـتایش از
آن اوسـت ،زنـده میکنـد و میمیرانـد و او زنـدهای اسـت کـه هرگـز منیمیـرد و او بـر هـر چیـزی تواناسـت و حول و قـوهای به غیر او نیسـت که علی و
عظیـم اسـت ،خدایـا! مـن از تـو آمـرزش میخواهم که تـو آمرزنـده و مهربانی.
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پاکشــده ،همچــون روزى كــه مــادرش او را زاده اســت» (صــدوق ،1413 ،ج  ،4ص .)15
در حدیث دیگری که حدیثی است قدسی ،خداوند متعال میفرماید« :من کسی را که مردگان را غسل
میدهد ،از گناهانش پاک میکنم ،بهسان روزی که از مادر زاده شده است» (کلینی ،1407 ،ج  ،3ص .)164
در روایــت دیگــری ،همیــن ثــواب بــه همـراه پوشــاندن عــورت و نــگاه نکــردن و بازگویــی نکــردن عیــوب
بدنــی میــت مقررشــده اســت (صــدوق ،1413 ،ج  ،1ص .)141
عــاوه بــر تصــدی امــور تغســیل ،بـرای رشکــت در مراســم خاکســپاری و تشــییع جنــازهی مؤمــن نیــز،
ثــواب بازگشــت بــه پاکــی روز والدت واردشــده اســت (ابنشهرآشــوب ،1379 ،ج  ،4ص .)341
مقــرر شــدن ثــواب بازگشــت بــه پاکــی روز والدت ،ب ـرای چنیــن خدماتــی ،چهبســا ازاینروســت کــه
اینگونــه خدمــات ،غالبـاً بــا دشــواریهای روحــی و روانــی همـراه اســت و انگیــزه بـرای پذیــرش ایــن گونــه
از خدمــات عمومــی ،در میــان اقشــار جامعــه انــدک اســت؛ ازایـنرو نخســت ،رشع مقــدس اســام تصــدی
خدمــات یادشــده را بهصــورت واجــب کفایــی ،بــر دوش تکتــک مســلامنان گذاشــته اســت (خمینــی،
 ،1425ج  ،1ص )119؛ دوم ،بــا قـرار دادن ثوابــی نظیــر بازگشــت بــه پاکــی روز والدت ،انگیــزهی الزم بـرای
تصــدی اینگونــه خدمــات را بـرای افـراد جامعــه اســامی ایجــاد کــرده اســت .ضمــن اینکــه ثــواب یادشــده،
امــری قـراردادی نیســت ،بلکــه حکایــت از واقــع اســت؛ یعنــی تکوینـاً و بــه اذن الهــی ،ایــن تأثیــر در چنیــن
خدماتــی وجــود دارد .اگــر در تعبیــر ســخن ،از «قـرار دادن ثــواب» بــه میــان میآیــد ،بــه ســبب ضیــق تعبیــر
و نوعــی مســامحه در آن اســت.

نتیجهگیری

اســتفاده از قالــب متثیــل ب ـرای بیــان ثــواب و ِعقــاب یکــی از روشهــای شــایعی اســت کــه در گفتــار
معصومــان(ع) ف ـراوان واردشــده اســت .تأثیــر تشــبیه و متثیــل در ایجــاد انگیــزه در مخاطــب ،ب ـرای انجــام
کارهــای نیــک و دوری از کارهــای بــد ازآنروســت کــه شــدت خوبــی و بــدی در «مشــبهبه» ،بهوضــوح بـرای
مخاطــب معلــوم اســت؛ درنتیجــه ،تأثیــر تربیتــی و انگیزشــی الزم را در او بــه وجــود مــیآورد؛ مثـاً تشــبیه
رباخــوار بــه کســی کــه بــا مــادر خــود در مســجدالحرام زنــا میکنــد ،بهتنهایــی ب ـرای ایــن مدعــا کافــی
اســت .ازآنجاکــه شــاید انگیــزهی مخاطــب نســبت بــه احـراز از رباخــواری کافــی نباشــد ،آموزههــای روایــی
ایــن کار را ماننــد زنــای بــا مــادر در مســجدالحرام معرفــی کردهانــد تــا انگیــزهی الزم را در او ایجــاد کننــد .در
بُعــد ایجابــی نیــز ،مثـاً شــاید کســی انگیــزهی الزم نســبت بــه توبــه را نداشــته باشــد؛ ازایـنرو ،بــر گناهــان
خــود پافشــاری میکنــد و بــه توبــه رغبتــی نــدارد؛ امــا هنگامیکــه بدانــد توبهکننــده از گناهــان ،ماننــد
ـواب بازگشــت
کســی اســت کــه هیــچ گناهــی نکــرده ،نســبت بــه توبــه راغــب خواهــد شــد؛ در موضــوع ثـ ِ
بــه پاکــی روز والدت نیــز بــه همیــن صــورت اســت .آموزههــای روایــی ،بـرای تشــویق مخاطــب بــه انجــام
دادن امــوری ازقبیــل وضــو و غســل ،منــاز ،روزه ،حــج ،عمــره و زیــارت ،قرائــت قــرآن ،ذکــر و دعــای خــاص و
رســیدگی بــه بیــار و تجهیــز میــت ،ثــواب ایــن عناویــن را در قالــب «کَیَــوم َولَ َدتـ ُه ا ُ ُّمـ ُه» بیــان کردهانــد تــا
در مخاطــب ،انگیــزه کافــی را بـرای انجــام ایــن عناویــن ایجــاد کننــد.
ارتباطــی کــه میــان عناویــن یادشــده برقـرار شــده ،از نتایــج مهــم ایــن پژوهــش اســت .ایــن عناویــن بــه
بررسی محتوایی روایات ناظر بر ثواب « َک َیوم َولَ َدت ُه اُ ُّم ُه»
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لحــاظ تکوینــی ،قابلیــت پاکســازی و طهــارت را ب ـرای انجامدهنــده فراهــم میکننــد و اگــر در تعبیــر از
واژگانــی نظیــر «قـرار دادن ثــواب بـرای عمــل» استفادهشــده ،همگــی بــه ســبب ضیــق تعبیــر بــوده و نوعی
مســامحه در آن اســت؛ مثـاً روزه بــه علــت گرســنگی و تشــنگی مقطعــی ارادی ،مترینــی بـرای تــرک گنــاه
اســت .درعینحــال ،نبایــد از نظــر دور داشــت کــه عناویــن یادشــده ،تنهــا اقتضــای پاکــی و طهــارت را دارنــد
و فعلیــت یافــن آن ،در گــرو رشایــط دیگــری اســت کــه میتــوان آن را در «عمــل بــه مجمــوع آموزههــای
دینــی» خالصــه کــرد.
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•ـــــــــــــــــــــ؛ املزار؛ محقق :محمدباقر موحد ابطحى؛ قم :مدرسه امام مهدى(ع) 1410 ،ق.
•صالح آبادی ،محمدحسین؛ «نگاهی به سازوکار ثواب و عقاب الهی» ،علوم حدیث ،شامرهی  1392 ،67ش.
•صدوق ،محمدب ن علیبنبابویه؛ االمالی؛ تهران :کتابچی 1376 ،ش.
•ـــــــــــــــــــــــــــ؛ ثواب االعامل و عقاب االعامل؛ قم :دار الرشیف الرضی 1406 ،ق.
•ـــــــــــــــــــــــــــ؛ عیون اخبار الرضا(ع)؛ مصحح :مهدی الجوردی؛ تهران :جهان 1378 ،ش.
•ـــــــــــــــــــــــــــ؛ فضائل االشهر الثالثة؛ مصحح :غالمرضا عرفانیان؛ قم :داوری 1396 ،ش.
•ـــــــــــــــــــــــــــ؛ کامل الدین و امتام النعمة؛ مصحح :علیاکرب غفاری؛ تهران :اسالمیة 1395 ،ش.
•ـــــــــــــــــــــــــــ؛ الخصال؛ مصحح :علیاکرب غفاری؛ قم :جامعه مدرسین 1362 ،ش.
•ـــــــــــــــــــــــــــ؛ معانی االخبار؛ علیاکرب غفاری؛ قم :جامعه مدرسین 1403 ،ق.
•ـــــــــــــــــــــــــــ؛ من ال یحرضه الفقیه؛ علیاکرب غفاری؛ قم :جامعه مدرسین 1413 ،ق.
•طربسی ،حسنبنفضل؛ مکارم االخالق؛ قم :الرشیف الرضی 1370 ،ش.
•طوسی ،محمدبنحسن؛ االمالی؛ قم :دار الثقافة 1414 ،ق.
•ــــــــــــــــــــ؛ تهذیب االحکام؛ تهران :دار الکتب االسالمیة 1407 ،ق.
•عاملزاده نوری ،محمد؛ «ثواب و عقابهای شگفتانگیز» ،پژوهشهای قرآنی ،شامرهی  1391 ،71ش.
علیبنجعفر و مستدركاتها؛ قم :مؤسسة آل البیت 1409 ،ش.
•عریىض ،عىلبنجعفر؛ مسائل ّ
•علمالهدی ،سید مرتضی؛ امالی املرتضی؛ مصحح :ابراهیم محمد ابوالفضل؛ قاهره :دار الفکر العربی 1998 ،م.
•عیاشـــی ،محمدبنمســـعود؛ تفســـیر العیاشـــی؛ مصحـــح :ســـید هاشـــم رســـولی محالتـــی؛ تهـــران :املطبعـــة
العلمیـــة 1380 ،ش.
•فتال نیشابوری ،محمدبناحمد؛ روضة الواعظین و بصیرة املتعظین؛ قم :رضی، 1375ش.
•قاســـمی ،مهـــدی و ایـــازی ،ســـید محمدعلـــی؛ «متثیلهـــای عیســـی در اناجیـــل و قـــرآن بـــا تأکیـــد بـــر زبـــان
(ع)
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ابالغـــی»؛ هفـــت آســـان ،شـــارهی  1394 ،67ش.
•کاشفالغطاء ،جعفر؛ کشفالغطاء عن مبهامت الرشیعة الغ ّراء؛ قم :دفرت تبلیغات اسالمی 1422 ،ق.
•کریمــی یــزدی ،حســن؛ کوهپایــی ،علیرضــا؛ ذکــری ،ســیده منصــوره؛ «ارسار علمــی وضــو از دیــدگاه بهداشــتی و
پزشــكی»؛ دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم ،شــارهی  1390 ،3ش.
•کفعمی ،ابراهیمبنعلی؛ البلد االمین و الدرع الحصین؛ بیروت :موسسة االعلمی للمطبوعات 1418 ،ق.
•کلینـــی ،محمدبنیعقـــوب؛ الکافـــی؛ مصحـــح :علـــی اکـــر غفـــاری و محمـــد آخونـــدی؛ تهـــران :دار الکتـــب
االســـامیة 1407 ،ق.
•محدثی ،جواد؛ فرهنگ زیارت؛ تهران :مشعر 1386 ،ش.
•محمدقاسمى ،حمید؛ متثیالت قرآن؛ تهران :اسوه 1382 ،ش.
•مطهری ،مرتضی؛ مجموعه آثار استاد شهید مطهری؛ تهران :صدرا 1374 ،ش.
•مفید ،محمدبننعامن؛ کتاب املزار؛ مصحح :محمدباقر ابطحی؛ قم :کنگره جهانی شیخ مفید 1413 ،ق.
•مکارم شیرازی ،نارص و دیگران؛ تفسیر منونه؛ تهران :دار الکتب االسالمیة 1374 ،ش.
•املناوی ،عبدالرووفبنمحمد؛ الجامع االزهر فی حدیث النبی االنور؛ بیروت :دار الفکر 1994 ،م.
•النمری ،عمر؛ «دراسات تربویة الثواب و العقاب فی الرتبیة»؛ البیان ،العدد  1420 ،137ق.
•نوری ،حسین؛ مستدرك الوسائل و مستنبط املسائل؛ قم :موسسة آل البیت 1408 ،ق.
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