آثار تربیتی تبرّی در قرآن و حدیث

«تـ ّری» یکــی از واجبــات رشعــی و فروع دین اســت که همیشــه
چکیده هم ـراه بــا تولّــی ذکــر میشــود و بــه معنــی اعــام بی ـزاری از
(ص)
دشــمنان خــدا ،انبیــا و اولیــای او بهویــژه نبــی مکــرم اســام
و امامــان معصــوم(ع) اســت .دیــن اســام بــا برخــورداری از منابــع گرانبهــای
«قــرآن و ســنت» ،برنامــهی تربیتــی همهجانبـهای را بــه جهانیــان عرضــه میکنــد.
ازنظــر اســام ،زندگــی و ســعادت فــرد مســلامن و ا ّمــت اســامی در گــرو شــناخت
فریضــهی «تولّــی و ت ـ ّری» و الت ـزام بــه آن اســت .پژوهــش حــارض بــر موضــوع
آثــار تـ ّری در قــرآن و حدیــث متمرکــز اســت کــه بــا جمـعآوری اطالعــات از روش
فیشبــرداری و مطالعــهی منابــع کتابخانــهای ،بــه شــیوهی توصیفــی -تحلیلــی
تدویــنشــده اســت .دســتاوردها و نتایــج ای ـ ن پژوهــش ،بررســی برخــی از آثــار
تربیتــی ت ـ ّری در قــرآن و حدیــث اســت کــه عبارتنــد از :تقویــت ایــان ،تعالــی
اخــاق و صفــات انســانی و دوری از زشــتیها ،خــروج از ظلــات کفــر بــه نــور
ایــان ،مکمــل ایــان ،همگونــی در اخــاق و رفتــار و مشــخص شــدن دوســتان
(ع)
خــدا از دشــمنان او کــه ســبب عــروج انســان و قــرب الهــی و رهــروی اهلبیــت
میشــوند.
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مقدمه

ـب فــی اللــه» و «بغــض فــی
مــا در اســام دو اصــل بــه نــام تولّــی و تـ ّری داریــم؛ بــه تعبیــر دیگــر« ،حـ ّ
اللــه» كــه درواقــع ،هــر دو بــه یــك حقیقــت اشــاره دارنــد .بــر اســاس ایــن دو اصــل مــا موظفیــم دوســتان
خــدا را دوســت بداریــم و دشــمنان خــدا را دشــمن .یــک مســلامن صمیمــی و پایبنــد بــه مذهــب منیتوانــد
در دل ،نســبت بــه موافقــان و مخالفــانِ عقیدتــی خود ،احســاس یکســانی داشــته باشــد؛ زیـرا الزمــه ی اعتقا ِد
راســتین بــه یــک مکتــب ،جانـبداری و دفــاع از آن و عالقــه بــه پیشــوایان و نفــرت و دوری از مخالفانــش
اســت کــه اگــر شــخص مکتبــی چنیــن حســی نداشــته باشــد ،بیشــک مخالفــان از نوعــی ضدیــت و دشــمنی
نســبت بــه او و مکتبــش خالــی نخواهنــد بــود ،چنانکــه در رویدادهــای تربیتــی و سیاســی و اجتامعــی
کنونــی هــم میبینیــم.
افــزون بــر ایــن ،دیــن اســام نیــز کــه بـرای هدایــت انســان در همــهی اعصــار نازلشــده و هامهنــگ بــا
فطــرت و نظــام تکویــن اســت ،بــه ایــن اصــل اساســی عامــل بقــاء و زندگــی انســان توجه کــرده اســت؛ ازایـنرو،
ـب و بغــض و دوســتی و دشــمنی ندانســته اســت کــه بــا دوســتی حــق و حقپرســتان و
ایــان و دیــن را جــز حـ ّ
دشــمنی باطــل و باطلپرســتان آدمــی میتوانــد زندگــی حقیقــی و انســانی خــود را حفــظ کنــد.
پـی بـردن بـه ارزش تولّـی و تب ّری در تربیت آدمیزاد و تعیین مسـیر فکری و گرایش قلبـیاش و نیز وجود
خلأ و کمتوجهـی بـه تب ّری در میـان جوامع اسلامی علت اصلی نـگارش این پژوهش بهشمار میآید.
در اهمیــت و اهــداف پژوهــش میتــوان گفــت :آمــوزهی تولّــی و ت ـ ّری ،یکــی از تعالیــم و حقایقــی
اســت کــه اســام و قــرآن مــا را بــه آن فراخوانــده اســت و انســان مســلامن و مؤمــن بایــد آن را بپذیــرد و
زندگــی دینــی و ایامنــی خــود را بــر آن اســاس شــکل دهــد؛ یعنــی انســان مؤمــن نهتنهــا بایــد خــدا و پیامــر
و اولیــاء الهــی را دوســت داشــته باشــد ،بلکــه بایــد آنــان را ولــی خــود ق ـرار دهــد و نهتنهــا بایــد شــیطان
و اولیــاء شــیطان و طاغــوت را دشــمن بــدارد ،بلکــه بایــد از آنــان جــدا شــود و میــان خــود و آنــان گسســت
و فاصلــه ایجــاد کنــد .موضــوع ت ـ ّری نهتنهــا از فــروع ممتــاز دیــن اســام اســت ،بلکــه از اصلهــای مهــم
تربیتــی آن نیــز بهشــار م ـیرود و مــا هــم بــه ایــن ســبب بــه آن پرداختهایــم.
هــدف از ایــن پژوهــش ،پاســخ بــه چنــد پرســش دربــارهی تـ ّری اســت :حقیقــت تربیتــی تـ ّری چیســت؟
نســبت بــه چــه کســانی بایــد تـ ّری داشــته باشــیم؟ چـرا بایــد اهــل تـ ّری باشــیم؟ نقــش تربیتــی تـ ّری در
قــرآن و حدیــث و زیــارت عاشــورا چیســت؟

پیشینهی پژوهش

دربــارهی پیشــینه و تاریخچــهی بررســی آثــار تربیتــی تـ ّری در قــرآن و حدیــث ،پژوهشهایــی صــورت
گرفتــه اســت؛ امــا مطالعــات تطبیقــی در ایــن زمینــه و بهصــورت خــاص دربــارهی روش تربیتــی مبتنــی بــر
آیــات و روایــات و زیــارت عاشــورا ،کمــر انجامشــده اســت کــه بــه چنــد منونــه از آنهــا بهطــور مخترص اشــاره
میشــود .آثــار پدیــد آمــده دربــارهی تـ ّری را میتــوان بــه ســه دســته تقســیم کــرد:
دســتهی نخســت ،تفاســیری اســت کــه مف ـران ،آیــات مربــوط بــه ت ـ ّری را ذکــر میکننــد و بــا آیــات
دیگــر و روایــات دربــارهی آیــه ،در ذیــل آن آیــه ،بــه تفســیر آیــه میپردازنــد .آثــاری ماننــد تفســیر القمــی،
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مجمعالبیــان ،الصافــی ،نــور الثقلیــن ،الــدر املنثــور ،روح املعــاىن ،املی ـزان ،تفســیر منونــه از ایــن دســتهاند.
دســتهی دوم ،آثــاری هســتند کــه معمــوالً کتــب و اســناد روایــی بهشــار میرونــد کــه آیــات و روایــات
مربــوط بــه ت ـ ّری هــم در آن کتــب و اســناد بررســیشــده و آی ـهی مدنظــر نیــز در کنــار ســایر آیــات،
موردبحــث قرارگرفتــه اســت .آثــاری همچــون الكافــی ،عیــون اخبــار الرضــا ،األمالــی ،اإلحتجــاج ،وســائل
الشــیعة ،بحاراالنــوار در ایــن دســته ق ـرار میگیرنــد.
دســتهی ســوم ،مقــاالت هســتند .دربــارهی تــری ،مقــاالت متعــددی نــگارش یافتــه اســت کــه میتــوان
بــه مقالـهای بــا عنــوان «بررســی تولّــی و تـ ّری در اســام و مهجوریّــت آن در ا ّمــت اســامی» اثــر محمدرضــا
ابراهیمنــژاد اشــاره کــرد .نگارنــده مهجوریّــت فریضــهی «تولّــی و ت ـ ّری» در میــان مســلامنان و غفلــت و
بیتفاوتــی ا ّمــت اســامی نســبت بــه آن و خســارتها و زیانهایــی را بیــان میکنــد کــه از ایــن ناحیــه بــر
اســام و مســلامنان واردشــده اســت؛ امــا بــه ابعــاد تربیتــی آن منیپــردازد .مقالــهی دیگــر «تولّــی و ت ـ ّری
از منظــر قــرآن و روایــات» نوشــتهی مهــدی رحامنــی اســت .در ایــن مقالــه ،تولّــی و تـ ّری از منظــر قــرآن و
روایــات بررســیشــده و بــا اســتفاده از کتــب تفســیری و روایــی ،نــگاه قــرآن و روایــات را دربــارهی ایــن دو
فــرع مهــم دیــن بــه بحــث گذاشــته؛ امــا بــه همـهی ابعــاد اشــاره نشــده اســت .در پژوهــش «آثــار تربیتــی
تـ ّری در قــرآن و حدیــث» بــه آثــار تـ ّری در آیــات ،روایــات فریقیــن ،زیــارت عاشــورا و تفاســیر فریقیــن و...
پرداختهشــده کــه در منابــع یادشــده بــه برخــی از ایــن امــور اشارهشــده اســت.

روش پژوهش

در مقالــهی حــارض ،بـرای جمـعآوری اطالعــات از روش فیشبــرداری و مطالعـهی منابــع کتابخانـهای و
شــیوهی توصیفــی -تحلیلــی استفادهشــده اســت .بــه ایــن منظــور ،منابــع موجــود مربــوط بــه موضــوع بحث
شناســایی و اطالعــات موردنیــاز جمعآوریشــده ،ســپس بــا توجــه بــه مبانــی نظــری بحــث ،بــه توصیــف و
تجزیهوتحلیــل دادههــا پرداختهشــده اســت.

 .1مفهو مشناسی

در این بخش به مفهومشناسی واژگان کلیدی پژوهش پرداخته میشود:

 .1-1تربی در لغت

«تـ ّری» مصــدر بــاب تف ّعــل و از ریشــه «بــرأ» اســت .ایــن واژه در کتــب لغــت ،بــه معانــی گوناگونــی
آمــده کــه مــا بــه برخــی از آنهــا اشــاره میکنیــم:
«الخلــق :یقــال بــرأ اللــه الخلــق یربوؤهــم برءا»؛ یکــی از معانــی آن آفریدن اســت .گفته میشــود خداوند
مخلوقــات را آفریــد ،میآفرینــد ایشــان را آفریدنــی (ابنفــارس ،1404،ج  ،1ص 111؛ فیروزآبــادی ،1419،ص
46؛ فراهیــدی ،1414 ،ج  ،1ص 145؛ راغــب اصفهانــی ،1404،ص )121؛ همچنیــن گفتــه شــده اســت «التباعــد
مــن الشــی و مزایلــت»؛ رهایــی از هــر چیــزی کــه مجاورتــش اک ـراه آور اســت رهایــی و خــاص شــدن از
امــری نامیمــون« ،بــرأتُ مــن فــان»؛ یعنــی از رش فالنــی نجــات یافتــم؛ بهعنوانمثــال ،نجــات از بیــاری
تبری در قرآن و حدیث
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و عافیــت از درد مزمــن را بــا «بــرء مــن املــرض» تعبیــر میکننــد .هنگامیکــه گفتــه میشــود« :بَ ـ ِر َء ِمــن
َم َرضــه»؛ یعنــی بهبــود یافــت و بــه عافیــت رســید (هــان).
پس ت ّربی در لغت ،به معنای خلق و آفریدن ،نجات ،رهایی ،خالص شدن است.

 .2-1تربی در اصطالح

علمــه طباطبایــی بــر ایــن بــاور اســت
تــری در اصطــاح بــه گونههــای مختلفــی تعریفشــده اســتّ .
کــه «در فرهنــگ قــرآن" ،ت ـ ّری" بــه معنــای کنارهکشــی و بی ـزاری از هــر چیــزی اســت کــه مجــاورت بــا
ش ِكی ـنَ" (توبــه .)1،ایــن
آن مــورد کراهــت اســت" .بَ ـ َراء ٌة ِّم ـ َن اللّ ـ ِه َو َر ُســولِ ِه إِ َل الَّ ِذی ـ َن َعاهَدتُّــم ِّم ـ َن الْ ُم ْ ِ
آیــات اعــام بی ـزارى از ســوى خــدا و پیامــر او ،بــه کســاىن از مــرکان اســت کــه بــا آنــان عهــد بســتهاید»
(طباطبایــی ،1377 ،ج  ،7ص .)150
ـب فــی
آیتاللــه مــکارم شــیرازی میفرمایــد« :تـ ّری ،هــان بغــض فــی اللــه اســت و نقطــهی مقابــل حـ ّ
اللــه اســت» (مــکارم شــیرازی ،1378 ،ج  ،1ص  368و  .)366وی در جــای دیگــری میگویــد« :ت ـ ّری ،قطــع
عالقــه و پیونــد بــا دشــمنان حــق و بیـزاری از دشــمنان حــق اســت» (هــان ،ص  371و .)375
اســتاد شــهید مطهــری تـ ّری را چنیــن تعریــف میکنــد« :تـ ّری یعنــی بغــض عقلــی ناشــی از یــک نــوع
درک و در حقیقــت ناشــی از عالقــه بــه رسنوشــت انســان دیگــری اســت کــه موردعالقــه واقعشــده اســت»
(مطهــری ،1377،ج  ،3ص .)260
عالمـه مجلسـی بـر ایـن باور اسـت"« :تبری" به معنـای "بیزاری" از دشـمنان خـدا و دشـمنان اولیاء الهی
و باألخـص امئـهی هـدی ،در روایـات بسـیار بـهکار رفته اسـت و برخالف قرآن کـه لفظ "برائت" تنهـا دربارهی
دشـمنان خـدا و معبودهایشـان بـهکار میبـرد ،در حدیـث ،دربـارهی دشـمنان اولیاء الهـی نیز کاربـرد دارد و
بیزاری جستن از دشـمنان اهلبیت علیهمالسلام ،در لسـان احادیث ،بیشترین اسـتعامل را دارد و در بسیاری
از ایـن احادیـث ،برائـت مایـهی تقـرب به خداوند معرفیشـده اسـت» (مجلسـی  ،1403ج  ،102ص .)164
ـب فــی اللــه و بــه معنــای بیـزاری
پــس تـ ّری در ایــن مقالــه ،هــان بغــض فــی اللــه و نقطــهی مقابــل حـ ّ
جســن از دشــمنان خــدا و دشــمنان اولیــاء الهــی و بهویــژه امئــه هــدی(ع) اســت.

 .3-1تربیت اسالمی

در تعریف تربیت اسلامی آمده اسـت :جریانی از یک سلسـله فعالیتهای مسـتمر آموزشـی و تهذیبی
ویـژهی فرزنـدان مسـلامن کـه بـرای کسـب برخـی نگرشهـا ،درونـی شـدن برخـی باورهـا و تثبیـت برخـی
ارزشهـا و هنجارهـا در همـهی جوانـب زندگـی فـردی و اجتامعـی صـورت میگیـرد .ایـن جریـان مسـتمر
تربیتـی در نقطـهی اوج خـود ،به التزام عملی و دلبسـتگی عمیق یادگیرنده منتهی میشـود و سـبب تطبیق
کردارهـا و گفتارهـای او بـا هنجارهـای اخالقی و احکام دینی میگردد .این تعریف از تربیت اسلامی مشـابه
تعریفهـای عامـی اسـت کـه از تربیـت دینـی میـان فرقههـا و مذاهب مختلـف رواج داشـته و بـا طیفی از
روشهـای متنـوع تربیتـی از قبیـل روشهای الگویـی ،روشهای مبتنی بر انتخاب تشـویقی و یا حتی تلفیقی
از چنـد روش همـراه بـوده اسـت (علمالهـدی ،1384،ص 170؛ بیطرفـان ،1396،ص .)13
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عــاوه بــر ایــن دو برداشــت نســبتاً رایــج از تربیــت اســامی ،تعریــف دیگــری نیــز مطــرح میشــود کــه
عبــارت اســت از :یــک نظریــه یــا دکرتیــن تربیتــی کــه بــر اســاس اصــول عقایــد و مبانــی ارزشــی اســام بنــا
شــده و درصــدد ارائــهی پیشــنهادهایی ب ـرای هدایــت هم ـهی مــردم و تــدارک یــک جامع ـهی ســامل اســت
(هــان)؛ درنتیجــه ،منظــور از تربیــت اســامی ،تطابــق کردارهــا و گفتارهــای انســان بــا هنجارهــای اخالقــی
و احــکام دینــی و عقایــد و مبانــی ارزشــی اســام اســت کــه موجــب هدایــت و تعالــی آدمــی در رســیدن بــه
عــروج الهــی میشــود.

 .4-1آموزههای قرآن و حدیث

منظــور از آموزههــای قــرآن و حدیــث ،مجموعــه برنامههــای آموزشــی و پرورشــی خــرد و کالن در متــون
قرآنــی و روایــی اســت کــه بهصــورت گفتارهــا ،ارشــادها ،اوامــر و نواهــی ،خداونــد در قــرآن ،ســیرهی عملــی
رســول اکــرم و امئــه بـرای بــه فعلیــت درآوردن اســتعدادهای رسشــتی آدمیــان و همــوار ســاخنت مســیر رشــد
و تعالــی و ســعادت دنیــا و آخــرت آنــان بــه دســت مــا رســیده اســت (فقیهــی ،1393،ص .)34
در تعریــف دیگــر آمــده اســت :منظــور از آموزههــای قــرآن و حدیــث ،انجــام فعالیتهــای آموزشــی
و پرورشــی اســت کــه زمینهســاز رشــد و ارتقــای توامنندیهــای فطــری در حــوزهی صفــات و عملکردهــای
ارزشــی اســت و روابــط شــخص باخــدا ،خــود ،دیگ ـران و طبیعــت را بهطــور مطلــوب ،ســامان میدهــد و
وی را بــه حیــات طیبــه و ســعادت جاویــد میرســاند (هــان ،ص  36و .)37
پــس منظــور از آموزههــای قــرآن و حدیــث ،مجموعــه برنامههــا و انجــام فعالیتهــای آموزشــی و
پرورشــی در متــون قرآنــی و روایــی اســت کــه موجــب ســعادت و رســیدن بــه حیــات طیبــه و رشــد معنــوی
انســان در دنیــا و آخــرت میشــود.

 .2آثار تربیتی ت ّربی از منظر قرآن و حدیث

اســام مشــکل اساســی عشــق و محبــت را بدینوســیله حــل میکنــد کــه محبــوب و معشــوق را خــود
تعییــن میمنایــد و ایــن نیــرو و غریــزه را بــه مهــار درمـیآورد و اجــازه منیدهــد بــه دنبــال هــر چیــزی بــرود
و هــر کــه را خواســت ،دوســت بــدارد .اســام رشایــط و ویژگیهــای الزم عشــق و محبــت و اینکــه شــخص چــه
کســی را دوســت داشــته باشــد یــا دشــمن بــدارد ،بــه همـراه ویژگیهــای آنهــا را معرفــی میکنــد؛ لذا کســی که
پیــرو اســام اســت ،حــب و بغــض او مهارشــده اســت و منیتوانــد هرکــس را بــا رشایــط و ویژگیهایــی دوســت
بــدارد و بــه هــر چیــزی عشــق بــورزد ،بلکــه بایــد منحـرا ً حــب و بغضــش بـرای خــدا باشــد کــه در آموزههــای
دینــی ،بــه موضــوع تربیتــی تـ ّری اشارهشــده اســت و مــا برخــی از آنهــا را بیــان میکنیــم:

 .1-2تقویت ایامن

ـب فــی اللــه و بغــض فــی اللــه» ،تقویــت ایــان بــه
یکــی از آثــار تربیتــی «تولــی و تــری» یــا «حـ ّ
خداســت و ایــن چیــزی اســت کــه مــا بـرای تکامــل روحــی و معنــوی و حفــظ ســامت جامعــه بــه آن نیــاز
داریــم.
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تولــی در اســام بهقــدری بااهمیــت تلقــی شــده کــه از آن بهعنــوان محکمتریــن دســتگیره ایــان
یادشــده اســت .از امــام صــادق(ع) نقلشــده اســت« :روزی پیامــر(ص) بــه یارانــش فرمــود" :کدامیــک از
دســتگیرههای ایــان محکمتــر و مطمنئتــر اســت؟" یــاران عــرض کردنــد" :خــدا و رســولش آگاهتــر اســت".
و برخــی گفتنــد" :منــاز" و برخــی گفتنــد" :زکات" و برخــی "روزه" و برخــی "حــج و عمــره" و برخــی "جهــاد"!
رســول خــدا(ص) فرمــود" :هم ـهی آنچــه را گفتیــد دارای فضیلــت اســت؛ ولــی پاســخ ســؤال مــن نیســت.
محکمتریــن و مطمنئتریــن دســتگیرههای ایــان ،دوســتی بـرای خــدا و دشــمنی بـرای خداســت و دوســت
داشــن اولیاءاللــه و ت ـ ّری از دشــمنان خــدا» (کلینــی ،1381،ج  ،2ص .)125
پیغمــر اکــرم(ص) نخســت بــا ایــن پرســش مهــم ،افــکار مخاطبــان را در ایــن مســئلهی رسنوشتســاز
بــه جنبوجــوش درآورد ـ و ایــن کاری بــود کــه پیامــر(ص) گاه پیــش از القــاء مســائل مهــم انجــام م ـیدادـ
گروهــی اظهــار بیاطالعــی کردنــد و گروهــی بــا شــمردن یکــی از ارکان مهــم اســام پاســخ گفتنــد؛ امــا
پیامــر(ص)در عیــن تأکیــد بــر اهمیــت آن برنامههــای مهــم اســامی ،ســخنان آنــان را نفــی کــرد؛ ســپس افــزود:
مطمنئتریــن دســتگیره ایــان ،حــب فــی اللــه و بغــض فــی اللــه اســت.
تعبیــر بــه «دســتگیره» در اینجــا ،گویــا اشــاره بــه ایــن اســت کــه مــردم بـرای وصــول بــه مقــام قــرب الــی
ـب فــی
اللــه ،بایــد بــه وســیلهای چنــگ بزننــد و بــاال برونــد کــه از همــه مهمتــر و مطمنئتــر ،دســتگیرهی حـ ّ
اللــه و بغــض فــی اللــه اســت.
تأســی بــه اولیــا ،عاملــی بـرای
ایــن بــه خاطــر آن اســت کــه پیونــد محبــت بــه دوســتان خــدا و اقتــدا و ّ
حرکــت در همـهی زمینههــای اعــال خیــر و صفــات نیــک و تربیــت اســامی اســت .بــه تعبیــر دیگــر ،هــر
دو در یکدیگــر تأثیــر متقابــل دارنــد ،بــا ایــن تفــاوت کــه آغــاز کار بایــد از ایــان به مبــدأ و معاد رشوع شــود
ـب فــی اللــه و بغــض فــی اللــه» حاصــل گــردد (مــکارم شــیرازی ،1378،ج  ،1ص .)370
و تکامــل آن از «حـ ّ
خداونــد متعــال دراینبــاره میفرمایــدَ :
«ل تَجِ ــدُ َق ْو ًمــا ُی ْؤ ِم ُنــونَ بِاللَّـ ِه َوالْ َیـ ْو ِم ْال ِخـ ِر ُیـ َوادُّونَ َمـ ْن َحــا َّد
ـم ْالِیـ َـانَ
ـب ِفــی ُقلُو ِب ِهـ ُ
ـم أَ ْو إِ ْخ َوانَ ُهـ ْ
ـم أَ ْو أَبْ َناء ُهـ ْ
اللَّــهَ َو َر ُســولَهُ َولَـ ْو كَانُــوا آبَاء ُهـ ْ
ـم أَ ْو َع ِشــی َرتَ ُه ْم أُ ْولَ ِئــكَ كَ َتـ َ
َ
ـم َج َّنـ ٍ
ـم َو َرضُ ــوا
ـی اللَّــهُ َع ْن ُهـ ْ
َوأَیَّدَ ُهــم ِبـ ُروحٍ ِّم ْنــهُ َویُدْ ِخلُ ُهـ ْ
ـات تَ ْجـرِی ِمــن تَ ْح ِت َهــا ْالنْ َهــا ُر خَالِ ِدیـ َن ِفی َهــا َر ِضـ َ
ـم الْ ُم ْفلِ ُحــونَ (مجادلــه)22 ،؛ هیــچ قومــى را منىیــاىب کــه بــه
َع ْنــهُ أُ ْولَ ِئــكَ ِحـ ْز ُب اللَّـ ِه أَ َل إِنَّ ِحـ ْز َب اللَّـ ِه ُهـ ُ
خــدا و روز رســتاخیز ایــان دارنــد [و] بــا دشــمنان خــدا و رســولش دوســتى کننــد ،هرچند پــدران یــا فرزندان
یــا بـرادران یــا خویشاوندانشــان باشــند .آنــان کســاىن هســتند که خــدا ایــان را بر صفحه دلهایشــان نوشــته
و بــا روحــی از ســوی خویــش آنــان را تقویــت کــرده اســت و آنــان را در باغهایــی از بهشــت وارد مىکنــد
کــه نهرهــا از زیــر (درختانــش) جــارى اســت ،جاودانــه در آن مىماننــد .خــدا از آنــان خشــنود اســت و آنــان
نیــز از خــدا خشــنودند .آنــان "حــزب اللّــه" انــد .بدانیــد ِ
"حـ ْز ُب اللَّـ ِه" پیــروزان و رســتگاراناند».
از آثــار تربیــت اســامی آیــهی فــوق ایــن اســت کــه هنــگام قــرار گرفــن بــر رس دوراهــی «حفــظ
پیوندهــای الهــی» و «حفــظ پیوندهــای خویشــاوندی» و اینکــه کــدام را بایــد مق ـ ّدم شــمرد ،بــا رصاحــت
میگویــد :اگــر نزدیکتریــن خویشــاوندان از راه خــدا منحــرف شــوند و بــه کفــر و فســاد آلــوده گردنــد،
بایــد از آنــان بریــد و بــه خــدا و ارزشهــای واالی الهــی انســان پیوســت (ابوالفتــوح رازی ،1408،ج  ،19ص 92؛
ســیوطی و محلــی ،1416،ص 548؛ حقــی ،بیتــا ،ج  ،9ص 412؛ آلوســی ،1415،ج  ،14ص .)822
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ـم ْالِیـ َـانَ َوأَیَّدَ ُهــم ِبـ ُروحٍ ِّم ْنــهُ؛
ـب ِفــی ُقلُو ِب ِهـ ُ
قابلتوجــه اینکــه بــا دو جملــهی بســیار پرمعنــی (أُ ْولَ ِئــكَ كَ َتـ َ
آنــان کســانی هســتند کــه خــدا ایــان را بــر صفحــهی قلوبشــان نوشــته و بــا روح الهــی آنــان را تقویــت کــرده
اســت) بــر ایــن مســئله تأکیــد میکنــد (مــکارم شــیرازی ،1378،ج  ،1ص .)378-377
در بعضی از تفاسیر ،نظرات دیگری دربارهیاین آیه آمده است؛ ازجمله:
برخــی از مف ـران بــر ایــن باورنــد کــه ایــن آیــه ،تفــاوت میــان حــزب اللّــه و حــزب شــیطان را نشــان
میدهــد و اینکــه راه رســیدن بــه خــدا چنــگ زدن بــه راه اوســت (شــاذلی ،1412،ج  ،6ص .)3515
از ســیوطی دربــارهی ایــن آیــه از ابنعبــاس نقلشــده اســت :ب ـرای خــدا دوســت داشــن و ب ـرای او
دشــمن داشــن و بــه خاطــر وی دشــمنی کــردن و ب ـرای او دوســتی کــردن ،انســان را بــه والیــت خداونــد
میرســاند (ســیوطی ،1404،ج  ،6ص .)186
ایــن اصــل قرآنــی و اســامی و تربیتــی ،در هم ـهی مســائل زندگــی انســان ،اعــم از مســائل فــردی و
اجتامعــی و دنیــوی و اخــروی تأثیــر مســتقیم دارد و در مســائل اخالقــی نیــز کــه موردبحــث مــا اســت ،اثــر
فوقالعــادهای بــر جــای میگــذارد .مؤمنــان را میســازد ،آنــان را تهذیــب میکنــد و بــه ایشــان تعلیــم
میدهــد کــه در هــر گام ،نیــکان و پــاکان بهویــژه پیامــر اکــرم(ص) و امامــان معصــوم(ع) را اســوه و قــدوه و
رسمشــق خــود قـرار دهنــد و ایــن از گامهــای مؤثــر بـرای وصــول بــه هــدف آفرینــش انســان یعنــی تهذیــب
نفــس و پــرورش فضائــل اخالقــی اســت.
ِ
ِ
ـت الَــی اللــه و الَیْ ُکـ ْم ِم ْن ُهــم َو ِمـ ْن ا َشــیا ِعهِم َو اَت ْبا ِع ِهــم َو ا َولیائِ ِهــم؛
در زیــارت عاشــورا میخوانیــم« :بَ ِرئْـ ُ
بــه ســوی خــدا و شــا ،از گــروه و پیــروان و دوســتان آنــان بی ـزاری میجویــم« ».ا َشــیاعِ» جمــع «شــیع»
جمــع «شــیعه» بــه معنــای همراهــی اســت (ابنفــارس ،1404،ج  ،1ص « .)120اَت ْبــاعِ» جمــع «تبــع» بــه
معنــای تابــع و پیــرو اســت (فراهیــدی ،1414 ،ج  ،1ص « .)178اولیــاء» جمــع «ولــی» بــه معنــای دوســت و
همعقیــده اســت (فیروزآبــادی ،1419،ص 75؛ راغــب اصفهانــی ،1404،ص .)155
هــر چــه آدمــی از دشــمنان الهــی دورتــر شــود و حجابهــای ا ُمــوی را بیشــر کنــار زنــد ،بیشــر بــه
دوســتی حــق و پــاکان و نیــکان دســت مییابــد؛ زیـرا زدودن دل ،از دشــمنان الهــی ،باعــث جایگزیــن شــدن
محبــت دوســتان الهــی و درنهایــت ،حضــور عشــق الهــی در آن اســت و ایــن نشــانگر تربیــت الهــی -اســامی
اســت (مصدقیــان ،1383 ،ص )93؛ بنابرایــن ،بــا احیــاء و تقویــت ایــان ،اصــول دیگــر نیــز زنــده و تقویــت
میشــوند و بــا تــرک ایــن اصــل ،ســایرین نیــز تضعیــف یــا نابــود میگردنــد .نکتــهی قابلتوجــه اینکــه تولــی
ـب فــی اللــه و بغــض
و تـ ّری کــه نوعــی حــب و بغــض هســتند ،بــا ایــان ارتبــاط تنگاتنــگ دارنــد؛ زیـرا «حـ ّ
فــی اللــه» از ایــان رسچشــمه میگیــرد و تــداوم تکامــل ایــان هــم از آنهاســت.

 .2-2تعالی اخالق و صفات انسانی و دوری از زشتیها

هــر انســانی از نظــر خ ـ ّط و ربــط اجتامعــی و خلقوخــو و صفــات انســانی و همچنیــن رسنوشــت
نهایــی در روز رســتاخیز ،بــا کســانی خواهــد بــود کــه بــه آنــان عشــق مـیورزد و پیونــد محبــت دارد و ایــن
نشــان میدهــد کــه مســئلهی «تولّــی و تــری» یــا هــان «حــب و بغــض» در مباحــث اخالقــی و تربیتــی،
رسنوشتســاز و ســبب تعالــی منــش و صفــات انســانی و دوری از زشــتیها اســت.
تبری در قرآن و حدیث
آثار تربیتی ّ
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در حدیثـی از امـام صـادق(ع) میخوانیـم کـه بـه یکـی از یارانـش بـه نـام جابـر فرمـود« :هـرگاه بخواهی
بدانـی در تـو خیـر و نیکـی وجـود دارد یـا نـه ،به قلبت نـگاه کن! اگـر اهل اطاعـت الهی را دوسـت میدارد
و اهـل معصیـت را دشـمن میشـمرد ،تـو انسـان خوبی هسـتی و خدا تو را دوسـت دارد؛ و اگـر اهل اطاعت
الهی را دشـمن میدارد و اهل معصیتش را دوسـت میدارد ،نیکی در تو نیسـت و خدا تو را دشـمن میدارد
و انسـان با کسـی اسـت که او را دوسـت میدارد» (کلینی ،1381،ج  ،2ص .)125
روایـت فـوق ،اشـارهی لطیفـی بـه این واقعیت اسـت که هر انسـانی از نظـر خلقوخو و صفات انسـانی
و در روز رسـتاخیز ،بـا کسـانی خواهـد بود که به آنان عشـق میورزد (مـکارم شـیرازی ،1378،ج  ،1ص .)378
پـساز ایـن حدیـث چنیـن نتیجـه میگیریم که تب ّری ،بیزاری از گنـاه و مرشکان و نیز توکل بر خدا بهحسـاب
«حـب فـی اللـه» و «بغـض فی الله» ،هـر دو درواقع بـه یک حقیقت اشـاره دارند.
میآیـد و
ّ
طبــق ایــن دو اصــل ،مــا موظفیــم دوســتان خدا را دوســت و دشــمنان خــدا را دشــمن بداریم و پیشــوایان
بــزرگ دیــن یعنــی پیامــر اکــرم(ص) و امامــان معصــوم(ع) را در همهچیــز اســوه و الگــوی خــود قـرار دهیــم و
بــه خــدا تــوکل کنیــم (هــان ،ج  ،2ص .)366
خداونــد متعــال میفرمایــدَ « :ف ـإِنْ َع َص ـ ْوكَ َف ُقـ ْـل إِنِّــی َب ـرِی ٌء ِّمـ َّـا تَ ْع َملُــونَ ﴿﴾ َو تَ ـ َوك َّْل َعـ َـى الْ َعزِی ـ ِز
ال َّر ِحیـ ِـم (شــعرا)217،؛ هــرگاه قــوم ،فرمانــت را مخالفــت کردنــد بــه آنــان بگــو مــن خــود از کــردار بــد شــا
بیـزارم ﴿﴾ و تــوکل بــر آن خــدای مقتــدر مهربــان کــن».
مفـران در تفاســیر ،نظـرات گوناگونــی دربــارهی ایــن آیــه دادهانــد .برخــی بــر ایــن باورنــد کــه « َفـإِنْ
َع َصـ ْوكَ» یعنــی پــس از تــو ،در والیــت علــی و امئــه(ع) عصیــان میشــود و منظــور از « َف ُقـ ْـل إِنِّــی بَـرِی ٌء ِّمـ َّـا
تَ ْع َملُــونَ » ایــن اســت کــه معصیــت در مقابــل پیامـ ِر مــرده و زنــده ،برابــر اســت (بحرانــی ،1416،ج  ،4ص
190؛ فیــض کاشــانی ،1415،ج  ،4ص 54؛ عروســی حویــزی ،1415،ج  ،4ص .)96
برخــی چنیــن میگوینــد :منظــور از « َف ُقـ ْـل إِنِّــی َب ـرِی ٌء ِّمـ َّـا تَ ْع َملُــونَ» ایــن اســت کــه مــن از کارهــای
زشــت و ناپســند شــا و پرســتش بتهــا بیـزارم و برائــت بــه معنــای بیـزاری جســن از یــاری و دوســتی آنــان
اســت (طربســی ،1377،ج  ،18ص 68؛ طوســی ،بیتــا ج  ،8ص  .)67عــدهای بــر ایــن نظرنــد کــه منظــور از
« َفـإِنْ َع َصـ ْوكَ َف ُقـ ْـل إِنِّــی بَـرِی ٌء ِّمـ َّـا تَ ْع َملُــونَ » ایــن اســت کــه اگــر از تــو نافرمانــی کردنــد ،تــو نیــز از آنــان
و کارهایشــان بیـزاری جــوی (طربســی ،1372،ج  ،4ص .)439
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همچنیــن خداونــد متعــال در جــای دیگــر قــرآن می
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إِ ْج َرا ِمــی َو أَنَ ـاْ َب ـرِی ٌء ِّمـ َّـا تُ ْج َر ُمــونَ (هــود)35 ،؛ آیــا قــوم ایــان میآورنــد یــا بازخواهنــد گفــت :کــه تــو
از پیــش خــود ،ســخنانی ف ـرا بافتــه و بــه دروغ بــه وحــی خــدا نســبت میدهــی؟ بگــو اگــر چنیــن باشــد،
عقوبــت آن گنــاه بــر مــن اســت نــه بــر شــا و مــن از کفــر و گنــاه شــا بیـزارم».
َ
مفـران ،آراء گوناگونــی دربــارهی ایــن آیــه داشــتهاند .گروهــی چنیــن میگوینــد :منظــور از «أنَـاْ بَـرِی ٌء
ِّمـ َّـا تُ ْج َر ُمــونَ » ایــن اســت کــه مــن از جرمــی کــه شــا مرتکــب میشــوید و مــن را بــه اف ـرا زدن نســبت
میدهیــد ،دورم (طربســی ،1372،ج  ،3ص 130؛ ســیوطی و محلــی ،1416،ص 228؛ حقــی ،بیتــا ،ج  ،4ص
122؛ آلوســی ،1415،ج  ،6ص .)247
برخــی بــر ایــن باورنــد« :أَنَـاْ َبـرِی ٌء ِّمـ َّـا تُ ْج َر ُمــونَ» یعنــی مــن بــه جــرم و گنــاه شــا مواخــذه نخواهــم
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شــد .ایــن آیــه دربــارهی پیامــر اســام(ص) یــا حــرت نــوح(ع) اســت کــه خطــاب بــه قومشــان بیان شــده اســت
(طربســی ،1377،ج  ،12ص 50؛ فیــض کاشــانی 1415 ،ج  ،2ص 442؛ قمــی مشــهدی ،1368،ج  ،6ص 151؛
آلغــازی ،1382،ج  ،3ص .)114
َ
عــدهای بــر ایــن نظرنــد :کــه منظــور از «أنَـاْ بَـرِی ٌء ِّمـ َّـا تُ ْج َر ُمــونَ » ایــن اســت کــه مــن از گناهــان شــا
بیـزارم (مــکارم شــیرازی ،1374،ج  ،9ص .)85
رشــد و تعالــی اخــاق و صفــات انســانی از آثــار ت ـ ّری بهشــار میآینــد و اهمیــت ویــژ ه و ارتبــاط
نزدیکــی باهــم دارنــد کــه موجــب دوری از زشــتیها و بدیهــا میشــوند.

 .3-2هجرت از تاریکی کفر به نور ایامن

کســی کــه در ســایهی والیــت «اللــه» قــرار گیــرد ،هجرتــش از رذایــل بــه فضائــل و از بدیهــا بــه
خوبیهــا آغــاز میشــود؛ زیـرا رسمشــق او در همهجــا ،صفــات جــال و جــال خداســت .او بهســوی پاکــی
مـیرود؛ زیـرا ذات مقــدس خــدا از هــر آلودگــی و نقــص ،پــاک و منـ ّزه اســت و انســان را از تاریکــی کفــر بــه
نــور ایــان خــارج میکنــد و باعــث میشــود او بهســوی رحمــت و رأفــت و جــود و ســخاوت پیــشرود؛
زیـرا ذات خداونــد ،رحــان و رحیــم و جــواد و کریــم اســت و بــه همیــن ترتیــب ،حرکــت بهســوی فضائــل
دیگــر رشوع میشــود؛ زیـرا نقطـهی امیــد و مقصــد و مقصــود و معبــود و محبــوب اوســت .درســت عکــس
ایــن حرکــت،یعنــی از فضائــل بهســوی رذایــل رفــن از آ ن کســانی اســت کــه طاغــوت (بتهــای بیشــعور
و بیخاصیــت و فاقــد چشــم و گــوش و هــوش و همچنیــن انســانهای طغیانگــر و خودکامــه) را ولـ ی خــود
قـرار دادهانــد (مــکارم شــیرازی ،1378،ج  ،2ص .)374 -373
تــ ّری آنچنــان اهمیــت دارد کــه در احادیــث بهعنــوان مــاک و معیــار تربیتــی ایــان و کفــر
شناختهشــده اســت .امــام صــادق(ع) فرمــود« :ایــان هــان انجــام واجبــات و دوری از گناهــان اســت .ایــان
شــناخت بهوســیلهی قلــب و اق ـرار بهوســیلهی زبــان و عمــل بــه اعضــاء اســت و اق ـرار بــه عــذاب قــر و
نکیــر و منکــر و برانگیختــه شــدن پــس از مــرگ و [اق ـرار] بهحســاب و رصاط و می ـزان اســت و ایــان بــه
خــدا وجــود نــدارد مگــر بــا بی ـزاری از دشــمنان خــدا» (مجلســی ،1403 ،ج  ،10ص .)228
عالمـت بنـدهی محبـوب خدا آن اسـت که او خدا را دوسـت داشـته باشـد و او را بر همـهی محبوبهای
دیگـر برتـری دهـد و از آنچـه خداوند از آن بیزار اسـت ،او هم بیزار باشـد (نراقـی ،1383،ص .)740
در کالم خداونــد ،تفــاوت خ ـ ّط مؤمنــان و کاف ـران تبییــن شــده اســت؛ مؤمنــان ،بــه خــدا وابســتهاند و
از صفــات جــال و جــال او رسمشــق میگیرنــد و کافـران بــه طاغــوت وابســته هســتند و اعــال و اخــاق
آنهــا بازتابــی از صفــات طاغــوت اســت.
خداونـد متعـال میفرمایـد« :اللّـهُ ولـی الَّ ِذیـ َن آ َم ُنـواْ یُ ْخ ِر ُج ُهـم ِّمـ َن الظُّل َُما ِت إِ َل ال ُّنـ ُو ِر َو الَّ ِذیـ َن كَفَـ ُرواْ
ُـم ِفی َهـا خَالِـدُونَ (بقـره،
ُـم الطَّاغ ُ
ـاب ال َّنـا ِر ه ْ
أَ ْولِ َیآ ُؤه ُ
ُـوت یُ ْخ ِر ُجونَ ُهـم ِّمـ َن ال ُّنـو ِر إِ َل الظُّل َُما ِت أُ ْولَ ِئـكَ أَ ْص َح ُ
)257؛ خداونـد ،ولـی و رسپرسـت کسـانی اسـت کـه ایمان آوردهاند؛ آنـان را از تاریکیها بهسـوی نـور خارج
میسـازد؛ (امـا) کسـانی کـه کافر شـدند ،اولیای آنان طاغوتها هسـتند که آنـان را از نور ،بهسـوی تاریکیها
بیـرون میبرنـد .آنـان اهـل آتـش هسـتند و همیشـه در آن خواهنـد ماند».
تبری در قرآن و حدیث
آثار تربیتی ّ
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در ایـن آیـه ،خـارج شـدن از تاریکی به نـور ،بهصورت نتیجهی والیت خداوند بر مؤمنان ذکرشـده اسـت
و خـروج از نـور بهسـوی تاریکیهـا از آثـار والیت طاغـوت .نور و ظلمـت در این آیه ،معنی گستردهای دارد
کـه همـهی نیکیهـا و بدیهـا ،خوبیها و زشـتیها و فضائل و رذایل را شـامل میشـود.
در تفاســیر ،مفـران آراء گوناگونــی دربــارهی ایــن آیــه ارائــه دادهانــد .برخــی بــر ایــن باورنــد کــه منظور
از «اللّــهُ ولــی الَّ ِذیـ َن آ َم ُنــواْ ُی ْخ ِر ُج ُهــم ِّمـ َن الظُّلُـ َـا ِت إِ َل ال ُّنـ ُورِ» ایــن اســت کــه خــدا یاریکننده و دوســتدار
و رسپرســت مؤمنــان اســت و آنــان را بــه نــور ایــان و یقیــن هدایــت میکنــد و منظــور از « َوالَّ ِذیـ َن كَ َفـ ُرواْ
ـوت یُ ْخ ِر ُجونَ ُهــم ِّم ـ َن ال ُّنــو ِر إِ َل الظُّلُـ َـا ِت» ایــن اســت کــه شــیاطین یــا بتهــا یــا دیگــر
ـم الطَّا ُغـ ُ
أَ ْولِ َیآ ُؤ ُهـ ُ
گمراهــان رسپرســت کافـران هســتند و آنــان را بــه گمراهــی ســوق میدهنــد (طربســی ،1372،ج  ،1ص 334؛
هــان ،1377 ،ج  ،3ص 116؛ طــری ،1412،ج  ،3ص 15؛ فخــر رازی ،بیتــا ،ج  ،7ص 19؛ حقــی ،بیتــا ،ج
 ،1ص 409؛ آلوســی ،1415،ج  ،2ص 15؛ ابنعاشــور ،بیتــا ،ج  ،2ص 503؛ بیضــاوی ،1418،ج  ،1ص .)155
ســیوطی دربــارهی «اللّــهُ ولــی الَّ ِذیـ َن آ َم ُنــواْ یُ ْخ ِر ُج ُهــم ِّمـ َن الظُّلُـ َـا ِت إِ َل ال ُّنـ ُورِ» از ابــن عبــاس نقــل کرده
اســت :آنــان کســانی بودنــد کــه بــه عیســی(ع) کفــر ورزیدنــد و بــه محمــد(ص) ایــان آوردنــد و دربــارهی
ُــاتِ» میگویــد :آنــان کســانی
ُــم الطَّاغ ُ
« َوالَّ ِذیــ َن كَفَــ ُرواْ أَ ْولِ َیآ ُؤه ُ
ُــوت ُی ْخ ِر ُجونَ ُهــم ِّمــ َن ال ُّنــو ِر إِ َل الظُّل َ
(ص)
(ص)
بودنــد کــه بــه عیســی(ع) ایــان داشــتند و پــس از بعثــت محمــد  ،بــه پیامــر اســام کفــر ورزیدنــد
(ســیوطی ،1404،ج  ،1ص .)330
پـس در آثـار تربیتـی تب ّری ،خـ ّط مؤمنان و کافران مشخصشـده اسـت و سـبب خـروج از تاریکی کفر به
نـور ایمان اسـت .مؤمنـان ،بـه خدا و حق وابسـتهاند و از صفـات جامل و جالل و کامل او رسمشـق میگیرند
و کافـران بـه طاغوت وابسـته هسـتند و اعمال و اخالق آنـان بازتابی از صفات طاغوت و باطل اسـت.

 .4-2مکمل ایامن

تکمیــل ایــان یکــی دیگــر از آثــار مثبــت تربیتــی تـ ّری اســت کــه پیونــد دوســتی بــا اولیاءالله و دوســتان
خــدا و بیـزاری از دشــمنان حــق را دارد .ایــن اثــر مثبــت هــم در تهذیــب اخــاق و هــم در پاکــی اعــال و
تقــوا ظاهــر میشــود.
(ص)
(ع)
در حدیثــی از امــام باقــر میخوانیــم کــه رســول خــدا فرمــود« :محبــت مؤمــن نســبت بــه مؤمــن
بــه خاطــر خــدا از بزرگتریــن شــاخههای ایــان اســت .آگاه باشــید کــه بــه خاطــر خــدا دوســت بــدارد و
بــه خاطــر خــدا دشــمن بــدارد ،بــه خاطــر خــدا ببخشــد و بــه خاطــر خــدا از بخشــش خــودداری کنــد ،او از
برگزیــدگان خداســت!» (مجلســی ،1403 ،ج  ،66ص .)240
در بعضــی از احادیــث از تولّــی و ت ـ ّری بهعنــوان کاملکننــده ایــان نامــرده شــده اســت .در حدیثــی
امــام صــادق(ع) میفرمایــد« :کســی کــه بــه خاطــر خــدا دوســت بــدارد و بــه خاطــر خــدا دشــمن بــدارد و بــه
خاطــر خــدا ببخشــد و بــه خاطــر خــدا بخشــش را تــرک کنــد ،او از کســانی اســت کــه ایامنــش کامــل شــده
اســت» (کلینــی ،1381،ج  ،2ص  .)124-125پــس «ت ـ ّری و بغــض فــی اللــه» آن اســت کــه کســی دیگــری
را دشــمن داشــته باشــد بــه ایــن علــت کــه مرتکــب معصیــت خــدا میشــود و بــا او مخالفــت میکنــد
(نراقــی ،1383،ص .)724
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محبــت بــا اولیاءاللــه و دشــمنی بــا اعــداء اللــه رسچشــمهی اعــال خــوب و پرهیــز از اعــال زشــت
اســت .در حدیثــی از امــام علیبنالحســین(ع) میخوانیــم :هنگامیکــه خداونــد متعــال اقــوام اولیــن و
آخریــن را (در قیامــت) جمــع کنــد ،ندادهنــدهای نــدا میدهــد ،بهگونـهای کــه بــه گــوش همــه مــردم برســد،
میگویــد :کجــا هســتند آنانــی کــه بــه خاطــر خــدا همدیگــر را دوســت داشــتند؟ فرمــود :در ایــن هنــگام
گروهــی از مــردم برمیخیزنــد و بــه آنــان گفتــه میشــود :بــدون حســاب بهســوی بهشــت برویــد! فرمــود:
در ایــن هنــگام ،فرشــتگان الهــی از آنــان اســتقبال میکننــد،میگوینــد :بــه کجــا میرویــد؟ میگوینــد :بــه
بهشــت بــدون حســاب! میگوینــد :شــا از کــدام گــروه مــردم هســتید؟ میگوینــد :مــا کســانی هســتیم کــه
بــه خاطــر خــدا یکدیگــر را دوســت میداشــتیم .میگوینــد :اعــال شــا چــه بــود؟ میگوینــد :مــا بــه خاطــر
خــدا گروهــی را دوســت میداشــتیم و بــه خاطــر خــدا گروهــی را دشــمن میداشــتیم .فرشــتگان میگوینــد:
چــه خــوب اســت پــاداش عملکننــدگان!» (کلینــی ،1381،ج  ،2ص  .)126تعبیــر روایــت فــوق نشــان میدهــد
کــه محبــت بــا اولیاءاللــه و دشــمنی بــا اعــداء اللــه رسچشــمهی اعــال نیــک و پرهیــز از اعــال بــد اســت.
در بعضــی از روایــات ،تأکیــد بــر تولّــی و تـ ّری بهعنــوان پیــروی از امئــه(ع) و اســاس دیــن نامبــرده شــده
اســت .امــام باقــر(ع) دراینبــاره میفرمایــد« :از اســاس دیــن ،دوســتی بــا دوســتان اهلبیــت(ع) و دشــمنی بــا
دشــمنان ایشــان و پیــروی و متابعــت آنــان اســت» (هــان ،ص .)18
پــس کســی کــه تولّــی و تـ ّری دارد ،بایــد در ظاهــر و باطــن و پنهــان و آشــکار ،طرفــدار و دوســتدار راه
خــدا و دوســتان خــدا و مراقــب اعضــای بــدن و هــوای نفــس باشــد و از گمراهــی و زشــتیها و بدیهــا
دوری کنــد کــه خــود نکتــهای تربیتــی اســت (شــر ،1418،ص .)302
در فـرازی از زیــارت عاشــورا میخوانیــمَ « :و بِال َْبائَـ ِة ِمـ ْن ا َعدائِ ُکــم َو ال ّن ِاصبیـ َن لَ ُکـ ُم الْ َحــرب َو بِال َْبائَـةِ
ِمـ ْن ا َشــیا ِع ِه ْم َو ا َتبا ِع ِهــم؛ و بــا دوری جســن از دشــمنانتان و کســانی کــه جنــگ بــا شــا را بــر پــا کردنــد و
برائــت از پیــروان و ادامهدهنــدگان راهشــان» .در ایــن فـراز ،زائــر تن ّفــر از چهــار گــروه را بــه جــان خویــش
تلقیــن میکنــد .ایــن چهــار گــروه عبارتانــد از .1 :دشــمنان اهلبیــت(ع)؛  .2کســانی کــه بــا ایشــان جنگیدنــد؛
 .3پیــروان دشمنانشــان؛  .4کســانی کــه ادامهدهنــده راه دشــمنان ایشــاناند و تــا قیامــت ،پایههــای باطــل
را تقویــت میکننــد (ثقفــی تهرانــی ،1384،ص .)215
هــر انســانی ،کانــون مهــر و خشــم اســت؛ یعنــی بــه امــوری عالقــه مـیورزد و از امــوری بیـزار اســت.
گاهــی مهــر مـیورزد و گاهــی خشــمگین میشــود :اگــر آدمــی بــه کســی یــا چیــزی مهــر ورزیــد ،منیتوانــد
از مخالــف آن نیــز خرســند باشــد؛ بنابرایــن ،معنــای دوســتی ،دور شــدن از طــرف مقابــل آن اســت .کینــه و
تن ّفــر رسگــردان و کــور و یــا شــخصی و یــا بــه خاطــر مســائل حقیــر دنیایــی ،در فرهنــگ دینــی مــا ،بســیار
مذمــوم و ناپســند اســت (هــان ،ص .)216
اب ـراز تن ّفــر ،در ایــن زیــارت ،بــه ســبب شــناخت اهریمــن درونــی و بیرونــی و پــاک کــردن خــود ،از
آنهاســت .در ایــن زیــارت ،زائــر در مرحلــه تن ّفــر و کینــه منیمانــد ،بلکــه از آن مرحلــه عبــور میکنــد.
آن انزجــار مقدم ـهای ب ـرای آویخــن بــه بندگــی خــدا و دوســتی اهلبیــت(ع) اســت؛ زی ـرا اب ـراز ناخرســندی
از همـهی فاســدان و مفاسدشــان ،بـرای رســیدن بـ ه ســوی مخالــف ،یعنــی تکمیــل ایــان و بــارگاه الهــی و
تق ـ ّرب بــه اهلبیــت(ع) اســت.
تبری در قرآن و حدیث
آثار تربیتی ّ
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تــ ّری پیاپــی ،طبعــاً دشــمنی و نفــرت خواننــده ی زیــارت عاشــورا را بــه آن ســتمگران و پیروانشــان
برمیانگیــزد کــه همیشــه یافــت میشــود و شــعلهی خشــم مقدســی را بــر ضــد هــر تجــاوز و حقکشــی
و بیعدالتــی در دلــش روشــن نــگاه م ـیدارد و قهــری آشــتیناپذیر را بــا هــر گنــاه و ســتم و پلیــدی در
وجــودش بــر جــا میگــذارد و طبیعــی اســت کــه چنیــن زائــری ،خــود هیـچگاه بــه خیانــت و جنایــت آلــوده
نخواهــد شــد و ایــن مکمــل ایــان ،بهعنــوان اثــر تربیتــی و عملــیِ تــری اســت.

 .5-2همگونی در اخالق و رفتار

ِ
پیونـد مکتبـی اسـت کـه سـبب و باعـث همگونـی در اخلاق و
محکمتریـن پیونـد در میـان انسـانها،
رفتارهـای انسـانی میشـود .بدیهـی اسـت آنان کـه یکدیگر را بـه خاطر خدا دوسـت بدارند ،صفـات و افعال
حـب فـی الله و بغض فـی الله گام مؤثری بـرای تربیت نفوس
خداپسـندانه را در یکدیگـر میبیننـد و همیـن ّ
آنـان اسـت و بهعنـوان برتریـن اعامل بهشمار مـیرود (مـکارم شـیرازی ،1378،ج  ،2ص .)380
در حدیثــی ،پیغمــر اکــرم(ص) فرمــود« :اگــر دو بنــده (از بنــدگان خــدا) یکدیگــر را ب ـرای خــدا دوســت
بدارنــد ،یکــی در مــرق باشــد و دیگــری در مغــرب ،خداونــد آن دو را در قیامــت در بهشــت کنــار هــم قـرار
ـب فــی اللــه و بغــض فــی اللــه اســت» (کلینــی ،1381،ج  ،2ص .)18
میدهــد و فرمــود :برتریــن اعــال حـ ّ
محبــت و نیکــی بـرای خــدا ،نســبت بــه هرکــس کــه باشــد ،بــه ســبب نزدیکــی و کــال الهــی اســت؛ پس
چــون محبــت بـرای خــدا اســت ،دشــمنی هــم بایــد بـرای حقتعالــی باشــد تــا انســان بــه باالتریــن درجــهی
ایــان و یقیــن برســد (شــر ،1418،ص .)299
(ع)
در حدیــث قدســی آمــده اســت خداونــد بــه موســی فرمــود« :آیــا هرگــز عملــی ب ـرای مــن انجــام
دادهای؟ موســی عــرض کــرد :آری! ب ـرای تــو منــاز خوانــدهام،روزه گرفت ـهام ،انفــاق کــردهام و بــه یــاد تــو
بــودهام .فرمــود :ا ّمــا منــاز بـرای تــو نشــانهی (ایــان) اســت و روزه ســپر آتــش و انفــاق ســایهای در محــر و
ذکــر خــدا نــور اســت .کــدام عمــل را بـرای مــن بهجــا آوردهای ای موســی؟ عــرض کــرد خداونــدا! خــودت مـرا
دراینبــاره راهنــای فرمــا! فرمــود :آیــا هرگــز بــه خاطــر مــن کســی را دوســت داشــتهای و بــه خاطــر مــن
ـب فــی اللــه و بغــض
کســی را دشــمن داشــتهای؟ (در اینجــا بــود کــه) موســی(ع) دانســت برتریــن اعــال حـ ّ
فــی اللــه (دوســتی بـرای خــدا و دشــمنی بـرای خــدا) اســت» (مجلســی ،1403 ،ج  ،66ص .)252
پــس یکــی از اث ـرات تــری ،همگونــی در اخــاق و رفتــار اســت کــه موجــب تهذیــب نفــس و تکامــل
انســانی و تقــرب الهــی او میشــود و ایــن اثــر مبتنــی بــر توحیــد خالــص کــه از امتیــازات قــرآن کریــم و از
ویژگیهــای دیــن مبیــن اســام اســت ،بایــد بــا عنایــت ویــژهنگریســته شــود.

 .6-2مشخص شدن دوستان خدا از دشمنان او

محاربــه بــا اولیــای خــدا یعنــی دشــمنی مطلــق بــا دوســتان خــدا و ایــن بــه معنــای ارتــکاب گنــاه کبیــره
اســت و چــون آل پیامــر(ص) در رأس مقــام دوســتان خداینــد؛ پــس تعــرض بــهحــق دوســتان خــدا بــه معنــای
تعــرض بهحــق آل پیامــر اکــرم(ص) اســت و شــخص شایســتهی دوزخ میشــود (دســتغیب ،1375،ج  ،2ص
 .)256انســان بــا ت ـ ّری ،محــدودهی خــود را بهمنظــور دوســتی و دشــمنی خــدا و اولیــای الهــی مشــخص
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میکنــد و موجــب جــدا شــدن و مشــخص شــدن مــرز دوســتان خــدا از دشــمنان آن میشــود.
امــام صــادق میفرمایــد« :روز قیامــت منــادی نــدا میکنــد :کجاینــد کســانی کــه متعــرض و مزاحــم
دوســتان مــن شــدند؟ پــس مردمــی برخیزنــد کــه چهــرهی ایشــان گوشــت نــدارد .گفتــه میشــود :ایشــان
کســانی هســتند کــه مؤمنیــن را آزردنــد و در برابــر ایشــان ایســتادند و بــا آنــان دشــمنی ورزیدنــد و در
دینشــان ســخت گرفتنــد .پــس امــر میشــود کــه ایشــان را بــه دوزخ برنــد» (مجلســی ،1403 ،ج  ،66ص .)351
در فـرازی از زیــارت عاشــورا میخوانیــم« :أنّــی َ ...حـ ْر ٌب لِ َمـ ْن حا َربَ ُکــم الــی یَـ ْو ِم الْقیا َمــه؛ هامنــا مــن
 ...در جنــگ و جهــادم بــا هــر کــس کــه بــا شــا در جنــگ اســت»؛ یعنــی بــا همـهی وجــودم ،بندبنــدم بــا
دشــمن شــا در ســتیز اســت و هامنگونــه کــه شــا بــا آنــان در جنــگ و دشــمنی بودیــد ،مــن هــم بــا آنــان
دشــمن هســتم و از آنــان بیـزارم.
در ایــن فـراز ،زائــر میآمــوزد کــه تــا قیامــت ،مــاک فضیلــت و رذیلــت و حــق و باطــل ،صحنهی عاشــورا
اســت و از ایــن فـراز ،راه و روش زیســن را میآمــوزد .او بــا متــام وجــودش ،بــه اولیــای الهــی ارادت مـیورزد
و هیــچ سازشــی بــا فرهنگــی نــدارد کــه مقابــل آنــانهــا قـرار میگیــرد .کســی کــه دلــدادهی عاشــورا اســت،
هــر عشــق ورزیــدن را بهخوبــی میدانــد و زیباییهــای زندگــی را درک میکنــد و میدانــد بــا چــه کســی
بایــد نــرد عشــق باخــت و بــا چــه کســی نبایــد! زائــر ،بــا متــام وجــود ،شــیفتهی خوبیهاســت و همــهی
وجــودش در راه بندگــی خــدا و تربیــت اســامی خویــش اســت (ثقفــی تهرانــی ،1384،ص .)201
در کتــب اهــل ســنت ،نقلشــده اســت کــه جملــهی موردبحــث ،از ســخنان پیامــر(ص) اســت کــه بــه
علــی(ع) فاطمــه(س) و حســن(ع) و حســین(ع) میفرمودنــد« :اِنّــی ِسـلْ ٌم لِ َمـ ْن ســالَ ْمتُ ْم َو َحـ ْر ُب لِ َمـ ْن حا َربْتُـ ْم»
(ترمــذی ،بیتــا ،ج  ،5ص .)387
پــس از دیگــر آثــار تربیتــی تـ ّری ،مشــخص شــدن دوســتان خــدا از دشــمنان اوســت .دشــمنی با دشــمنان
خــدا و اولیــای الهــی بایــد بـرای خداونــد متعــال و در راه احیــای ارزشهــای دینــی و اســامی باشــد تــا ایــن
امــر ،محــدوده و مــرز میــان دشــمنی و دوســتی را مشــخص کنــد.

 .3تربّی در کتب اهل سنت

چگونــه ممکــن اســت ت ـ ّری را از کســی کــه مســتحق آن اســت مضایقــه کنیــم؟ در مســئلهی تولّــی
و ت ـ ّری ،شــیعه و س ـ ّنی بــا یکدیگــر اختالفنظــر ندارنــد و در کتــب اهــل ســنت ،منصفــان آنــان روایــات
مربــوط بــه ت ـ ّری را نقــل میکننــد و مــا هــم بــه نقــل چنــد روایــت میپردازیــم:
ابناثیــر نقــل میکنــد کــه پیغمــر اکــرم(ص) بــه علــی(ع) خطــاب کــرد و فرمــود« :یــا علــی! خداونــد تــو
را بــه چیزهایــی زینــت داد کــه پیــش بنــدگان او زینتــی از آنهــا محبوبتــر نیســت :زهــد و کنارهگیــری از
دنیــا ،آنچنــان قـرار داد کــه نــه تــو از دنیــا چیــزی بهرهمنــد شــوی و نــه آن از تــو ،بــه تــو بخشــید دوســتی
مســکینان را ،آنــان بــه امامــت و رهــری تــو خشــنودند و تــو نیــز بــه پیــروی آنــان از تــو ،خوشــا بــه حــال
کســی کــه تــو را دوســت بــدارد و در دوســتیات راســتین باشــد ،وای بــه حــال کســی کــه بــا تــو دشــمنی کنــد
و بــر ضــد تــو دروغ بگویــد» (ابناثیــر ،1409 ،ج  ،4ص .)23
(ص)
پــس از حدیــث فــوق چنیــن نتیجــه میگیریــم ت ـ ّری از زمــان پیامــر اکــرم وجــود داشــته اســت.
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پیامــر(ص) در برخــی روایــات ،تــری از دشــنامدهندهی امــام علــی(ع) را بــه خــود نســبت میدهــد؛ ازجملــه
اینکــه ســیوطی آورده اســت :پیامــر(ص) فرمــود« :هــر کــس علــی(ع) را دشــنام دهــد ،مـرا دشــنام داده اســت»
(ســیوطی ،1411،ص  .)67در دیگــر کتــب اهــل ســنت آمــده کــه پیامــر اکــرم(ص) فرمــود« :هرکــس علــی را
بیــازارد ،هامنــا م ـرا آزرده اســت» (حاکــم نیشــابوری ،1417،ج  ،3ص 121؛ احمدبنحنبــل ،بیتــا ،ج  ،3ص
 .)483تشــبیه آزردن امــام علــی(ع) بــه آزردن پیامــر(ص) ،خــود نشــانهی تولّــی و تـرای پیامــر(ص) اســت.
(ص)
در بعضــی از روایــات ،بیـزاری پیامــر(ص) از آزاردهنــدهی حرضت فاطمه(س) ذکرشــده اســت .پیامــر اکرم
دراینبــاره فرمــود« :فاطمــه پــاره تــن مــن اســت .مـرا آزرده ،آن کــس کــه او را بیــازارد» (مســلم ،1415،ج ،7
ص 141؛ احمدبنحنبــل ،بیتــا ،ج  ،4ص  .)5اصــل روایــات یادشــده ،برگرفتــه از آیــهی رشیفــهای اســت کــه
ـم
ـم اللَّــهُ ِفــی الدُّ نْ َیــا َو ْال ِخـ َر ِة َوأَ َعــدَّ لَ ُهـ ْ
خداونــد در آن میفرمایــد« :إِنَّ الَّ ِذیـ َن یُـ ْؤ ُذونَ اللَّــهَ َو َر ُســولَهُ لَ َع َن ُهـ ُ
َع َذابًــا ُّمهِی ًنــا (احـزاب)57،؛ بیگــان کســانی کــه بــه خــدا و پیامــر او آزار میرســانند ،خــدا آنــان را در دنیــا
و آخــرت ،لعنــت کــرده و برایشــان عذابــی خفـتآور آمــاده ســاخته اســت».
در برخــی روایــات آمــده اســت کــه مبغــض اهلبیــت(ع) کافــر میمیــرد .پیامــر اکــرم فرمــود« :هــر کــس
کــه بــر دشــمنی آل محمــد مبیــرد ،کافــر مــرده اســت» (فخــر رازی ،بیتــا ،ج  ،27ص .)166
(ص)
در بعضـی از روایـات آمـده اسـت دشـمن اهلبیـت(ع) از ورود بـه بهشـت منـع میشـود .پیامبر اکـرم
میفرمایـد «هـر کـس کـه بـر دشـمنی آل محمـد مبیـرد ،بوی بهشـت را استشمام نخواهـد کـرد» (هامن).
از آیــات و احادیــث بــاال اســتفاده میشــود کــه در اســام حســاب مهمــی بـرای حــب فــی اللــه و بغــض
فــی اللــه بازشــده اســت؛ تــا آنجــا کــه بهعنــوان افضــل اعــال و نشــانهی کــال ایــان معرفــی شــده و
صاحبــان ایــن صفــت ،پیشــگامان در بهشــتند و مقاماتــی دارنــد کــه انبیــاء و شــهدا بــه حــال آنــان غبطــه
میخورنــد.
ایــن تعبیـرات ،از نقــش مهــم مســئلهی والیــت و تولّــی و تــری ،در همـهی برنامههــای دینــی و الهــی
و تربیــت اســامی پــرده برمـیدارد .علــت آنهــم روشــن اســت؛ زیـرا انســان پیشــوایان بــزرگ را بــه ســبب
ایــان و تقــوا و فضائــل اخالقــی و اعــال صالحــه دیگــر دوســت مـیدارد .بااینحــال ،چگونــه ممکــن اســت
تأســی نکنــد و همــگام و همــدل و همرنــگ نشــود؟
بــه آنــان ّ
ایــن هــان اســت کــه علــای اخــاق از آن بهعنــوان یــک اصــل اساســی در تهذیــب و تربیــت نفــوس
یادکردهانــد و پیــروی و اقتــدا کــردن بــه انســان کامــل را رشط موفقیــت در ســیر و ســلوک الــی اللــه میداننــد
(مــکارم شــیرازی ،1378،ج  ،2ص .)381
پــس تـ ّری در عقایــد اهــل ســنت نیــروی بســیار عظیمــی اســت کــه اگــر در حـ ّد کــال در وجــود انســان
یافــت شــود ،اثــر افزونــی خواهــد داشــت کــه میتوانــد همـهی قــوا را در اختیــار بگیــرد و بهســوی محبــوب
اصلــی -کــه هــان خداونــد متعــال اســت -ســوق دهــد.

نتیجهگیری

از مقالهی حارض نتایج ذیل به دست آمد:
 .1ت ـ ّری از آموزههــای اعتقــادی و رفتــاری و بــه معنــای دوری جســن از دشــمنان خــدا اســت .ایــن
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اصطــاح از قــرآن کریــم گرفتــه شــده اســت و کاربردهــای فراوانــی دارد و بــه معنــای تـ ّری جســن از امامــان
گمراهــی از پیــروان خــود در قیامــت و آرزوی پیــروان ایشــان بـرای بازگشــت بــه دنیــا بـرای تـ ّری جســن از
آن امامــان اســت .ایــن اصــل قرآنــی و اســامی و نبــوی ،در همـهی مســائل زندگــی انســان ،اعــم از مســائل
فــردی و اجتامعــی و دنیــوی و اخــروی و ...تأثیــر مســتقیم دارد.
 .2در منابــع دینــی اســامی بهویــژه شــیعی ،ایــن واژه بــه معنــای بی ـزاری جســن و فاصلــه گرفــن از
طاغــوت ،باطــل ،بتهــا ،پیشــوایان باطــل و گم ـراه ،رشک و بتپرســتی و بی ـزاری از دشــمنان اولیــاء الهــی
بــه کار م ـیرود .بــر پایــهی ایــن اعتقــاد ،امامــان نگهدارنــدهی دیــن از تحریــف و دگرگونــی در عقایــد و
اعاملانــد و دشــمنان آنــان کســانی هســتند کــه مانــع تح ّقــق امامــت و درواقــع ،مانــع تحقــق صــورت نــاب
و حقیقــی اســام بودنــد و یــا بــا اهلبیــت پیامــر کینهتــوزی داشــتهاند و ایــن دشــمنان درواقــع دشــمنان
خداینــد و تـ ّری از آنــان واجــب اســت.
 .4برخــی از آثــار تربیــت اســامی تـ ّری در آموزههــای قــرآن و حدیــث عبارتنــد از :تقویــت ایــان ،تعالی
اخــاق و صفــات انســانی و دوری از زشــتیها ،هجــرت از تاریکــی کفــر بــه نــور ایــان ،مکمــل ایــان،
همگونــی در اخــاق و رفتــار و مشــخص شــدن دوســتان خــدا از دشــمنان او کــه ایــن آثــار ســبب عــروج و
قــرب الهــی و تبعیــت از اهلبیــت(ع) میشــوند .زیارتهایــی کــه از امئــه معصومیــن(ع) [ب هویــژه زیــارت
عاشــورا] بهجــای مانــده ،ســندی اســت کــه شــیعیان بــا خواندنشــان ،برائــت و دشــمنی خــود را نســبت بــه
ظاملــان در حــق امئــه اطهــار(ع) اظهــار میدارنــد.
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•حقى بروسوى ،اسامعیل؛ تفسیر روح البیان؛ بیروت ،دارالفكر ،بیتا.
•دستغیب ،عبدالحسین؛ گناهان کبیره؛ قم ،دفرت انتشارات اسالمی 1375 ،ش.
•راغـــب اصفهانـــی ،ابوالقاســـم الحســـینبنمحمدبنفاضل؛ املفـــردات فـــی غریـــب القـــرآن؛ مـــر ،دفـــر نـــر
الکت ــاب 1404 ،ق.
•سید قطب ،إبراهیم حسین؛ ىف ظالل القرآن؛ بیروت ،دارالرشوق 1412 ،ق.
•سیوطى و محلی ،جاللالدین؛ تفسیر الجاللین؛ بیروت ،مؤسسه النور للمطبوعات 1416 ،ق.
•سیوطی ،جاللالدین؛ تاریخ الخلفاء؛ قم ،منشورات رضی 1411 ،ق.
•____________؛ الدر املنثور ىف تفسیر املأثور؛ قم ،كتابخانه آیةالله مرعىش نجفى 1404 ،ق.
•شرب ،سید عبدالله؛ االخالق؛ قم ،مطبعه امیر 1418،ق.
•شیبانی مروزی ،احمدبنحنبل؛ مسند؛ بیروت ،دار صادر ،بیتا.
•طباطبایی ،سید محمدحسین؛ تفسیر املیزان؛ قم ،دفرت انتشارات اسالمی 1377 ،ش.
•طربىس ،فضلبنحسن؛ تفسیر جوامعالجامع؛ تهران ،دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم 1377 ،ش.
•______________؛ مجمعالبیان ىف تفسیر القرآن؛ تهران ،نارصخرسو 1372 ،ش.
• طربى ،ابوجعفر محمدبنجریر؛ جامع البیان ىف تفسیر القرآن؛بیروت ،دار املعرفه 1412 ،ق.
•طوىس ،محمدبنحسن؛ التبیان ىف تفسیر القرآن؛ بیروت ،دار احیاء الرتاث العرىب ،بیتا.
•عبدالباقی ،محمد فواد؛ معجم املفهرس اللفاظ القرآن الکریم؛ تهران ،اسالمی 1374 ،ش.
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•عروىس حویزى ،عبد عىلبنجمعه؛ تفسیر نور الثقلین؛ قم ،اسامعیلیان 1415 ،ق.
•علماله ــدی ،جمیل ــه؛ مبان ــی تربی ــت اس ــامی و برنامهری ــزی درس ــی ب ــر اس ــاس فلس ــفه ص ــدرا؛ ته ـران ،دانش ــگاه
ام ــام ص ــادق علیهالس ــام 1384،ش.
•فخر رازی ،محمدبنعمر؛ تفسیر مفاتیح الغیب؛ بیروت ،داراملعرفة ،بیتا.
•فراهیدی ،خلیلبناحمد؛ العین؛ بیجا ،موسسه نرش اسالمی 1414 ،ق.
•فیروزآبادی ،مجدالدین محمدبنیعقوب؛ القاموس املحیط؛ بیروت ،موسسة الرسالة 1419 ،ق.
•فیض كاشاىن ،مال محسن؛ تفسیر الصاىف؛ تهران ،الصدر 1415 ،ق.
•القشیری نیسابوری ،مسلمبنحجاج؛ صحیح؛ بیجا ،دارالکتب العلمیة 1415 ،ق.
•قمـــى مشـــهدى ،محمدبنمحمدرضـــا؛ تفســـیر كنـــز الدقائـــق و بحـــر الغرائـــب؛ تهـــران ،ســـازمان چـــاپ و
انتشـــارات وزارت ارشـــاد اســـامى، 1368ش.
•کلینی رازی ،ابیجعفر محمدبنیعقوب؛ کافی؛ تهران ،اسوه 1381 ،ش.
•مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراالنوار لدرر اخبار االمئة االطهار؛ بیروت ،داراحیاء الرتاث العربی 1403 ،ق.
•مصدقیان ،حسینعلی؛ رشحی بر زیارت عاشورا [تحلیلی ،تاریخی]؛ اصفهان ،کهن دژ 1383 ،ش.
•مطهری ،مرتضی؛ مجموعه آثار استاد شهید مطهری ()3؛ تهران ،صدرا 1370 ،ش.
•مکارم شیرازی و دیگران ،نارص؛ اخالق در قرآن؛ قم ،مدرسه االمام علیبنابیطالب 1378 ،ش.
•_________________؛ تفسیر منونه؛ تهران ،دار الكتب اإلسالمیة 1374،ش.
•نراقی ،مال احمد؛ معراج السعاده؛ قم ،هجرت.1383،

تبری در قرآن و حدیث
آثار تربیتی ّ
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