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مباحث دینی و گریزی جامعه، موضوع بحث بسیاری از پژوهشگران  دین  پذیری یا  دین  نقش حاکمان در 
حاکمان را تنها عامل  «مُلُوکِهِم  نِیدِ  النَّاسُ عَلَى»اجتماعی قرار گرفته است. برخی از آنها بر پایه گزاره 

رغم تکرار آن در  اند. بررسی پیشینه این عبارت، نشان از آن دارد که به   کننده فرهنگ دینی مردم دانسته تعیین
شود و در اندک آثاری که از آن یاد  معتبر شیعه و اهل سنت دیده نمی برخی آثار پژوهشی معاصر، در منابع

است. بررسی محتوایی این حدیث با  صراحت، مثلی رایج دانسته شده شده، یا سندی برایش ذکر نشده و یا به
عرضه آن بر قرآن و با تشکیل خانواده حدیث، گویای آن است که تأثیر منفی یا مثبت حاکمان بر دین و 

کند؛ اما ازآنجاکه بر پایه برخی دیگر از  می های تاریخی آن را تأیید جامعه، پذیرفتنی است و واقعیت فرهنگ
توان حاکمان را تنها عامل  گریزی مردم نقش دارند، نمی داری یا دین آیات و روایات، عوامل متعددی در دین

ن صالح، جامعه مسیر انحرافی خود را ادامه رغم حاکمیت رهبرا ویژه که در برخی جوامع، به به  به حساب آورد؛ 
مدت رهبران فاسد برای انحراف جامعه، مردم کمتر  داده و در برخی جوامع، با وجود تالش گسترده و طوالنی

تحت تأثیر القائات آنها قرار گرفتند و باورهای اصیل خود را حفظ کردند. افزون بر این، امروزه با برداشته شدن 
ای  های رسانه رسانی، و ظهور امپراتوری اطالع  های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و  در عرصهها   انحصار دولت

شدت  مسئولیت، اما قدرتمند، از میزان تأثیرگذاری مثبت و منفی حاکمان ملی در فرهنگ جامعه به فراملی بی
 کاسته شده است.
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 سئله. طرح م1
روشن است که دسترسی ما به معارف الهی که در دو منبع اساسی آن، یعنی قرآن و سنت، بازتاب 

وکاست به ما رسیده و از گزند حوادث روزگار در امان مانده  کم های قرآنی، بی یافته، متفاوت است. آموزه
ها و  چار آفتاز طریق روایات موجود به ما رسیده و در این مسیر د است؛ اما سنت معصومان

های فراوانی همچون نقل به معنا، تحریف، تصحیف، جعل و وضع و... شده است. همچنان که  آسیب
و پرهیز از فراموش شدن آن بر دوش عالمان نهاده شده، جلوگیری از  بیت اهل  رسالت حفظ روایات 

رشناسی برخی عبارات که ای مهم است. تبا نما به منظومه روایی نیز وظیفه های حدیث ورود برخی گزاره
شوند، نشان از آن دارد که این عبارات که برخی دارای مفهومی درست  عنوان حدیث شناخته می امروزه به

ای، شکل روایت به خود گرفته و  ها یا اغراض مذهبی و فرقه نیز هستند، در گذر زمان بر اثر برخی اهمال
 دید در اصالت آنها، برابر با تردید در مسلمات است!اند که تر آرام از چنان شهرتی برخوردار شده آرام

اند که برخی  ای در این حوزه شروع شده و پژوهشگران نشان داده های اخیر، کارهای گسترده در سال
گردد، حدیث نیست، بلکه  پنداری جامعه می شود و گاهی باعث کج عنوان حدیث شناخته می به  از آنچه 

سویی با مذاق و مشرب برخی جریان ثل است که بنا به دالیلی، ازجمله همالم ای عامیانه یا ضرب گزاره
گفته،  شود بنا به دالیل پیش هایی که تصور می اند. یکی از گزاره تدریج پذیرفته شده های فکری، به

وِکِهم  ِن یدِ   الَناس  َعَلی»حدیث تلقی شده، عبارت  ل  ها  است. این اندیشه که حاکمان و حکومت «م 
کننده دین و راه و روش زندگی مردم هستند، در اعصار مختلف در بین مردم و اندیشمندان جهان  نتعیی

چنان در فکر و ذهن  های اجتماعی و تجربیات فردی، آن اسالم وجود داشته و با توجه به برخی واقعیت
  آسانی انجام شده است. عنوان روایت، به به  مردم رسوخ کرده که پذیرش آن 

وِکِهم  ِن یدِ   الَناس  َعَلی»است که استناد به گزاره   ر در پی پاسخ به این پرسشاین جستا ل  برای اثبات  «م 
 داری جامعه از چه میزان اعتبار و استواری برخوردار است. نقش انحصاری حاکمان در دین

 . مفاهیم و اصطالحات2
ما روشن است که مراد از آن ، سلطان و شاه است؛ ا«ملک»اللفظی واژه  ترجمه تحت الف( َمِلک:

ای، از قدرت سیاسی  گونه در اینجا، حاکم است. مفهوم متعارف و رایج حاکم، هر فردی است که به
جمهور، وزیر، استاندار،  برخوردار است و با عناوین متفاوتی مانند خلیفه، سلطان، شاه، والی، رئیس

 کند. فرماندار و... اعمال قدرت می
ر فرهنگ لغات، مترادف با کلماتی چون حکم و قضا، رسم و عادت، شریعت و واژه دین د ب( دین:
(. در اصطالح نیز دین، 537-534: ص7، ج5733بستگی و غیر آن آمده است )دهخدا،  مذهب، هم

بینی است که انسان برای رسیدن به سعادت  های عملی هماهنگ با نوعی جهان ای از برنامه مجموعه
رسد مراد  می (؛ اما به نظر787، ص5777پذیرد )طباطبایی،  یا از دیگران میکند  خود، آن را وضع می
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 یعنی فرهنگ جامعه است. تر، از دین، مفهومی گسترده

 «مُلُوکِهِم  نِیدِ  النَّاسُ عَلَى». تبارشناسی گزاره 3
نشد.  یافت افزارها، این گزاره در منابع روایی متقدم شیعه و اهل سنت وجو در منابع و نرم با جست

ق( در 637)معیسی اربلی  بن عنوان حدیث یاد کرده، علی به  در منابع شیعه، اولین کسی که از این گزاره 
ِة األئّمةکتاب  َمة فی َمْعرِفَ معاویه، پس از بیان  . ایشان در بررسی شخصیت یزیدبناست َکْشف  الغ 

در مراسم ورود اسرای کربال به شام خواند و کند که وی  حاالت و رفتار وی و آبای او، شعری را بیان می
: 7ق، ج5775ث والمثل. )اربلی، یالحد یکما ورد ف  ملوکهم  نید  علی  نویسد: والناس میدر ذیل آن 

رسد واژه حدیث در این عبارت، در معنای لغوی  کرد این نکته، شایسته است که به نظر می( یاد75ص
عنای اصطالحی آن. شاهد این مدعا آن است که ایشان در کتاب آن، یعنی گفتار به کار رفته است، نه م

خود، برای حدیث، از واژه روایت استفاده کرده است. پس از ایشان، مرحوم محمدتقی مجلسی در 
ق، 5454عنوان خبر مشهور )مجلسی،  به  از این جمله  شرح فقیه،، معروف به لوامع صاحبقرانیکتاب 

ن و یدالمرسلیس از حضرت ف که یث شریعنوان حد به  دیگر از آن نام برده و در جای  (434، ص7ج
، اما سند و منبعی برایش ذکر نکرده   (77، ص7)همان، ج ائمه طاهر مشهور و معروف است، یاد کرده

و دیگر کتب  االنواربحاراست. جالب توجه اینکه فرزند ایشان، مرحوم محمدباقر مجلسی در سراسر 
، این کافیآورد و مالصالح مازندرانی در شرح خود بر  ارت، ذکری به میان نمیخود اصال  از این عب

 (.774، ص6؛ همان، ج573، ص57ق، ج5777کند )مازندرانی،  عبارت را مثل مشهور معرفی می
ش، 5774اند )عبدی،  مرحوم شیخ صدوق ارجاع داده خصالبرخی پژوهشگران، این روایت را به 

این روایت وجود ندارد! این اشتباه از آنجا ناشی شده که مترجم  الخصکه در متن  (؛ درحالی35ص
این گزاره را در دو جا از کتاب آورده است و لذا کسانی که به اصل کتاب مراجعه نکرده و تنها به  خصال،

  اند. اند، دچار این اشتباه شده و آن را به خصال ارجاع داده ترجمه کتاب بسنده کرده
ش، 5737؛ همو، 773ش، ص5778اند )قرائتی،  ارجاع داده االنواربحارره را به جمعی دیگر، این گزا

؛ شهرستانی، 77، ص5؛ همان، ج587، ص4؛ همان، ج74: ص4م، ج7887؛ حسینی شیرازی، 33ص
ش، 5735؛ زارع خورمیزی، 73ش، ص5777؛ عابدی، 53ش، ص5773؛ شاکرین، 35ق، ص5476

ق، 5487)مجلسی،  االنواربحارهای  در برخی چاپاین عبارت (. 755ش، ص5738؛ فتاحی، 785ص
مرحوم  فیض قدسیرساله  ( آمده است، اما از مرحوم مجلسی نیست، بلکه این عبارت از587، ص7ج

 1.چاپ شده است بحار 587نوری در شرح حال عالمه مجلسی است که در مقدمه جلد 
                                                           

ْدسی فی َتْرَجَمة اْلَعاّلَمة اْلَمْجِلسی، کتابی به زبان عربی، نوشته میرزا حسین نوری )متوفای 1 حال  ق( در شرح5778. َاْلفْیض  اْلق 
صورت  به چاپ بیروت، 587محمدباقر مجلسی است. این کتاب، عالوه بر چاپ در جلد اول بحار چاپ کمپانی، و جلد 
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وِکِهم  ِن یدِ   َعَلی الَناس  » ترین منبع از منابع اهل سنت که از عبارت قدیمی ل  یاد « خبر»عنوان  به   «م 
تا،  ق( است )غزالی، بی585-458ابوحامد غزالی ) از حة الملوكینص یالتبر المسبوك فکتاب ،  کرده
،   شود )العسقالنی الشافعی (. پس از آن، این عبارت در برخی منابع اهل سنت دیده می57-55ص
ق، 5573عنوان روایت یا خبر نام برده نشده است )حقی بروسوی،  به  (، اما از آن 555، ص3تا، ج بی
 یاند )الصدیقی الهند صراحت انکار کرده (. برخی منابع اهل سنت حدیث بودن آن را به775، ص58ج

 (.558ق، ص5747، یالَفَتنِ 
ری بررسی پیشینه این گزاره نشان از آن دارد که حدیث نیست، بلکه مثلی است که با توجه به سازگا

دانند، و  ها را ناشی از عملکرد حاکمان می ویژه بسیاری از کاستی به  ها،  آن با مذاق عامه که همه پدیده
انگاری یا غفلت برخی  های اجتماعی، به منابع راه یافته و در نتیجه سهل سویی با برخی واقعیت نیز هم

بدانیم و چه روایت بودن آن را نویسندگان، روایت نامیده شده است. در هر صورت، چه آن را روایت 
انکار کنیم، شایسته است آن را از نظر محتوایی بررسی کرده، میزان نقش حاکمان در فرهنگ جامعه را 

 های عاقالن، محک بزنیم. با معیارهای دینی، یعنی قرآن، سنت، عقل و تجربه

 . بررسی محتوایی4
کنند،  ، تنها به بررسی سندی بسنده نمیشناسان برای بررسی روایات و شناخت سره از ناسره حدیث

های خارجی، روایات را  بلکه با معیارهایی همچون سازگاری با قرآن، سنت، عقل، تاریخ، تجربه و واقعیت
وِکِهم  ِن یدِ   الَناس  َعَلی»رو شایسته است گزاره  زنند. ازاین محک می ل   را با این معیارها بررسی کنیم. «م 

این گزاره، یادکرد این نکته شایسته است که ظاهر این گزاره، نشان از انحصار  پیش از بررسی محتوایی
 شود. اش بررسی می تأثیر حاکم در فرهنگ جامعه دارد؛ در این جستار، این گزاره بر پایه مفهوم ظاهری

 . تأثیر حاکمان بر فرهنگ جامعه از منظر قرآن4-1

طور صریح یا با اشاره، به  برخی حاکمان، بههای فکری و رفتاری  قرآن کریم ضمن تبیین ویژگی
و بلقیس، دو اثر  آنها در فرهنگ مردم پرداخته است. در داستان سلیمان تبیین نقش منفی یا مثبت

وا َقْر است: گونه برشمرده شده  تسلط شاهان بر جامعه از زبان ملکه صبا، این وَك ِإَذا َدَخل  ل  ة  یَقاَلْت ِإَن اْلم 
وَه  وا َأِعَزَة َأْهِلَها َأِذَلة  َوَکَذِلَك َأْفَسد  وَن یا َوَجَعل  (. اولین اثر، فاسد کردن جامعه و دومین اثر، 74 نمل:) ْفَعل 

خوار و خفیف کردن افراد عزتمند جامعه است. شایان یادکرد است که این سخن از زبان ملکه 
                                                                                                                                              

 فیض قدسیق نیز چاپ شده است. مرحوم نوری در کتاب 5453مستقل با تحقیق جعفر نبوی در نشر مرصاد قم در سال 
نویسد: ... فإن الناس علی دین ملوکهم  های وی در ترویج معارف دینی، می شاه قاجار و تالش پس از تجلیل از ناصرالدین

  فأخذ کل مؤمن من ذلك حظه و حاز منه قسطه.
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رات، بر آن است که هرگاه در ضمن صباست، اما با توجه به این نکته که شیوه عقالی عالم در محاو
طور ضمنی رد نکنند، نشان از تأیید آن  طور صریح یا به سخنان خود، دیدگاهی گزارش کنند و آن را به

توان این دیدگاه را به قرآن نسبت  ( می57ش، ص5737کننده دارد، )افتخاری،  سخن از سوی گزارش
وَن یَوَکَذِلَك داد. افزون بر این، عبارت  ، 57ش، ج5753بر آن صحه گذاشته است )طبرسی،  ْفَعل 

(. گرچه فساد عام است و هرگونه فسادی اعم از فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و... را شامل 586ص
آید که  تر است و نیز با توجه به اینکه از برخی آیات قرآن برمی شود، ازآنجاکه فساد فرهنگی خطرناک می

توان نتیجه گرفت فسادی که شاهان در جامعه  می 1ر معنوی است،مراد از فساد، فساد فرهنگی و در امو
 شود. نیز می آورند، شامل فساد در امر دین و باورهای دینی مردم به وجود می

های طاغوت، نقش طاغوت و پیروی از وی  همچنین قرآن کریم در آیاتی با برشمردن برخی ویژگی
وا یَاَلِذ  یَولِ  َالّله  را در گمراهی جامعه تبیین کرده است:  وِر َو َاَلِذ یَن آَمن  ماِت ِإَلی َالنُّ ل  ْم ِمَن َالظُّ ه  وا یْخِرج  َن َکَفر 

وت  یَأْولِ  م  َالّطاغ  ه  ْم فِ یاؤ  ولِئَك َأْصحاب  َالّناِر ه  ماِت أ  ل  وِر ِإَلی َالظُّ ْم ِمَن َالنُّ وَنه  وَن یْخِرج   (. 753 )بقره: ها خاِلد 
آید که حاکمان گاهی نقشی مثبت در فرهنگ مردم دارند؛  نیز برمی از برخی آیات قرآن کریم

؛ نساء: 587های الهی )بقره:  در مقام حاکم در ترویج ارزش  که به نقش حضرت داوود و سلیمان  چنان
و...( و نیز به نقش حاکمی مانند طالوت در هدایت جامعه و  55؛ نمل: 33؛ انبیاء: 74؛ انعام: 567

 (، اشاره شده است.743و  743)بقره:  مبارزه با طاغوت
بنابراین از نظر قرآن، حاکمان در اصالح یا افساد فرهنگ جامعه نقش دارند، اما با توجه به دیگر 
آیات قرآن، حاکمان تنها عامل اصالح یا افساد فرهنگی جامعه نیستند؛ عوامل دیگری از قبیل شیطان و 

(. اصوال  از نظر قرآن، 73؛ ابراهیم: 787کننده دارند )بقره:  نتعیی  باره نقشی مهم و  دراین  هوای نفس 
کس حق ندارد گناه انحراف خود را به  دهد، هیچ بااینکه عوامل متعددی انسان را به گمراهی سوق می

 کنند مستکبران را عامل گمراهی خود معرفی کنند: بیندازد. کسانی در قیامت تالش میگردن آنها 
 وا ِلّلِه َج َعفاء  ِلَلِذ یِم وَبَرز  وَن َعّنا ِمْن َعذاِب یعا  َفقاَل َالضُّ ْغن  ْم م  ْم َتَبعا  َفَهْل َأْنت  ّنا َلک  وا ِإّنا ک  َن ِاْسَتْکَبر 

وا َلْو َهداَنا َالّله  َلَهَد یَالّلِه ِمْن َش  ْم َسواٌء َعلَ یٍء قال   (75م: ی)ابراه ٍص ینا َأ َجِزْعنا َأْم َصَبْرنا ما َلنا ِمْن َمِح یناک 
 شنوند:  اما پاسخ می
 ِض یَوقاَل َالَش ْم َو ما کاَن لِ  َی طان  َلّما ق  ک  ْم َفَأْخَلْفت  ک  ْم َوْعَد َاْلَحقِّ َو َوَعْدت  ْمر  ِإَن َالّلَه َوَعَدک 

َ
ْم یَعلَ  یاأْل ک 

ْلطاٍن ِإاّل  ْم لِ  ِمْن س  ْم َفاْسَتَجْبت  ک  ونِ  یَأْن َدَعْوت  وم  وا  یَفال َتل  وم  ْم َو ل  ْم َو ما َأْنت  ْصِرِخک  ْم ما َأَنا ِبم  َسک  َأْنف 
ْصِرِخ  وِن ِمْن َقْبل  ِإَن َالّظاِلِم  یِإنِّ  یِبم  م  ْم َعذاٌب َألِ یَکَفْرت  ِبما َأْشَرْکت   (.77م: ی)ابراه ٌم یَن َله 

                                                           

ْرِض َو ِإَذا سوره بقره، فساد در برابر اصالح قرار گرفته است:  55. در آیه 1
َ
وْا فِی اأْل ْفِسد  ْم اَل ت  ون ِقیَل َله  ْصِلح  وْا ِإَنَما نَحن  م  ؛   َقال 

 «.ایم کننده گویند ما فقط اصالح و هنگامی که به آنان گفته شود در زمین فساد نکنید، می»
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 «مُلُوکِهِم  نِیدِ  النَّاسُ عَلَى». روایات همسو با گزاره 4-2

به ما رسیده، از یک منبع سرچشمه گرفته،  روایاتی که از معصومان بر پایه این باور که همه
بررسی روایاتی که از نظر محتوایی، دارای هماهنگی و همخوانی هستند، دارای اهمیت فراوان است. 

 عنوان به  آنها که از آن  با شناخت نسبِت میان ،مضمون و ناظر به یک موضوع محوری یافتن احادیث هم
 عبارتشود، یکی از مراحل مهم روش فهم حدیث است؛ لذا هرچند  ده حدیث یاد میتشکیل خانوا

وِکِهم  ِن یدِ   الَناس  َعَلی» ل  مضمون با ظاهر این گزاره در انحصار  روایی وجود ندارد، روایات هم در متون «م 
 تأثیر حاکمان در اصالح و افساد فرهنگ جامعه، نسبتا  زیاد است.

خوانی و هماهنگی با این گزاره است  طور کامل و صریح دارای هم ن روایات بهمحتوای برخی از ای
شدنی است. البته در هر دو دسته، برخی روایات،  طور ضمنی برداشت به و از برخی دیگر، این مفهوم

چه بر مبنای وثوق صدوری و چه بر مبنای وثوق سندی، معتبر است و برخی دیگر، از اعتبار الزم 
 کنیم. عنوان مؤید یاد می به  نیست که ما در این جستار از این دسته روایات برخوردار 

 . روایات صریح و معتبر 4-2-1

وِکِهم  ِن یدِ   الَناس  َعَلی»طور صریح با گزاره  طور که گفته شد، برخی روایات، به همان ل  دارای  «م 
 اند از: ارند. برخی از این روایات عبارتاند و بر مبنای متقدمان و متأخران دارای اعتب سانی محتوایی هم

ح  الَرعِ ی...َفلَ یم: خوان البالغه می نهج 756. در بخشی از خطبه 5 الِة... یَسْت َتْصل  ة  ِإاَل ِبَصالِح اْلو 
شوند  مردم اصالح نمی»؛ (777 و 777ق، ص5454؛ شریف رضی، 757، ص7ق، ج5483)کلینی، 

  .«مگر با اصالح حاکمان...
در ادامه این فراز از خطبه، هفت اثر مثبت و هفت اثر منفی تأثیر حاکمان بر  یحضرت عل
وِکِهم  ِن یدِ   الَناس  َعَلی»توان گفت برخی از منابعی که عبارت  ای که می گونه شمارد؛ به جامعه را برمی ل   «م 

، 7ش، ج5776رازی، اند )مکارم شی اند، آن را برداشتی از این خطبه دانسته را به آن حضرت نسبت داده
 .(747-748ص

7 . 
َحَمد  ْبن   َس یْح یم  َحَمِد ْبِن اْلح  َحَمٍد َوم  َحَمِد ْبِن یی َعْن َأْحَمَد ْبِن م  ٍد یی َعْن َطْلَحَة ْبِن َز یْح یِن َعْن م 

تبارك  -قال الَله کتاب الَله عز وجل إمامان، ی: إّن االئمة فَقاَل: َقال االمام الصادق َعْبِد الَلهِ  یَعْن َأبِ 
ْم : -و تعالی وَن بامرنایَأِئَمة  َو َجَعْلناه  م، َو ی( ال بأمر الناِس؛ 37اء: ی)انب ْهد  قّدمون أمر الَله قبل أمَره 

کِمِهم. قال:  کَم الَله قبَل ح  ْم َأِئَمة  ح  وَن ِإَلی الَنارِ یَو َجَعْلناه  أمَرهم قبل أمر  قّدمونی( 45؛ )قصص: ْدع 
کِم الَله و  کِمِهم قبَل ح  وَن بأهوائهم ِخالَف ما فیالَله، و ح  ذ  )کلینی،  1. کتاِب الَله َعّز َوَجّل  یأخ 

                                                           

وَن به امرنااند؛ چنان که خود گفته است:  مه در کتاب خدای عز و جل بر دو گونه: ائامام صادق. »1 ْم َأِئَمة  یْهد  ؛ َو َجَعْلناه 
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 ...مطالعه موردی؛ پذیری جامعه حاکمان در دینقش ن

 (756، ص5ق، ج5483
شود، اما  است، موثق شمرده می زید که غیرامامی عادل  خاطر وجود طلحةبن هر چند این روایت به

است )فیض کاشانی،  انبیاء مورد استناد قرار گرفته   سوره 37کتب تفسیر روایی در ذیل آیه  در تمامی 
، 7ق، ج5455؛ العروسی الحویزی، 773، ص7ق، ج5455؛ بحرانی، 743، ص7ق، ج5455

(. در این روایت از نقش حاکمان عدل و جور در هدایت و ضاللت جامعه و تأثیر آنها بر فرهنگ 45ص
 طور صریح سخن به میان آمده است. مردم به

7 . 
وفِ  یَنا َجْعَفر  ْبن  َعلِ َحَدثَ  ِه َعْبِد الَلِه ْبِن  یَاْلَحَسن  ْبن  َعلِ  یَجدِّ  یالَله  َقاَل َحَدَثنِ  َرِحَمه یاْلک  َعْن َجدِّ

ِغ  َحَمٍد َعْن َأبِ  یرِ یاٍد الَشِع یزِ  یَل ْبِن َأبِ یَرِة َعْن ِإْسَماعِ یاْلم  َقاَل: َقاَل  هِ ِه َعْن آَبائِ یَعِن َالَصاِدِق َجْعَفِر ْبِن م 
ول  الَلهِ  َمتِ َرس  َمتِ  ی: ِصْنَفاِن ِمْن أ  َمتِ  یِإَذا َصَلَحا َصَلَحْت أ  ِإَذا َفَسَدا َفَسَدْت أ  َراء   یَو َمَراء  َواْلق 

 
)صدوق،  اأْل

 (.766ش، ص5736
موثق شمرده عادل است،  که غیرامامی  یرِ یاٍد الشِع یزِ  یَأبِ  بِن  لیخاطر وجود ِإسماعِ  این روایت به

 یالقو ینویسد: و ف میدر ذیل این روایت  من ال یحضرشود. مرحوم محمدتقی مجلسی در شرح  می
 (.768، ص3ق، ج5486داند )مجلسی،  وایت را معتبر میو این ر  حیکالصح

4. 
وٍف َعِن اْبِن یالخصال، اْلَعَطار  َعْن َأبِ  َحَمِد ْبِن َأْحَمَد َعِن اْبِن َمْعر  ونِ ِه َعْن م  َعْن  یَغْزَواَن َعِن الَسک 

َحَمٍد َعْن َأبِ  ول  الَلهِ  هِ یَجْعَفِر ْبِن م  َمتِ  َقاَل: َقاَل َرس  َمتِ  یِصْنَفاِن ِمْن أ  ِإَذا َفَسَدا  یِإَذا َصَلَحا َصَلَحْت أ  َو
َمتِ   یَل: ی. قِ یَفَسَدْت أ 

 
َقَهاء  َواأْل َما؟ َقاَل: اْلف  وَل الَلِه َو َمْن ه  ؛ 43، ص7ق، ج5487)همو،  َمَراء  ا َرس 

 (.577، ص6ق، ج5487؛ حر عاملی، 76، ص5ش، ج5767؛ همو، 766ش، ص5736صدوق، 
عن  یعن جعفر بن عل یاألمال ین فیبن الحس یگونه است: محمد بن عل سند دیگر این روایت این

)صدوق،  الصادقاد عن یز یل بن أبیرة عن إسماعیعن جده عبد الله بن المغ یالحسن بن عل جده 
 (.766ش، ص5736

جای واژه فقهاء،  این روایت در دو سلسله سند، دارای یک اختالف متنی نیز هست که در دومی به
های موجود، کلمه  در متون اهل سنت و نسخه بدل گرفته القراء آمده است که بر پایه بررسی صورت واژه 

َمَراء»ها، واژه  در همه نسخهتر است. در هر صورت، در هر دو سند و  فقهاء دقیق موجود است. «أ 
                                                                                                                                              

، نه به امر مردم؛ یعنی امر خدا را بر امر خود، وحکم خدا را بر حکم «کنند آنان را امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت می»
وَن ِإَلی الَنارِ ست: دانند؛ و گفته ا خود مقدم می ْم َأِئَمة  یْدع  و آنان را امامانی قرار دادیم که به آتش دعوت »؛ َو َجَعْلناه 

بر خالف  -دارند، و به پیروی هوای نفس خود ؛ اینان امر خود را بر امر خدا و حکم خود را بر حکم خدا مقدم می«کنند می
 «.ندپرداز می -آنچه در کتاب خدای عز و جل آمده است



 

 

 9311 پاییز و زمستان، 8، شماره 4سال  /دوفصلنامه مطالعات فرهنگی اجتماعی حوزه

44 

صدوق ذکر شد،  خصالغزوان توثیق یا ذمی نرسیده، سند روایت اول که از  دلیل اینکه درباره ابن به
بودن سکونی موثق است  دلیل غیرامامی  صدوق مطرح شد، به امالیضعیف است و سند دیگری که از 

 (.76ص ش،5765؛ نجاشی، 533ق، ص5487)عالمه حلی، 

 . روایات صریح غیرمعتبر )ضعیف(4-2-2

برخی روایات با آنکه در داللت بر نقش حاکمان در فرهنگ دینی مردم صراحت دارند، از نظر 
شوند. برخی از  سندی از اعتبار الزم برخوردار نیستند و بر پایه اصطالح متأخران، ضعیف شمرده می

 اند از: این روایات، عبارت
5. 

الِتِه ِإْح  یِة َوالِ یِوال ی... َأَن فِ : قاْلمام الّصاد ِل یاْلَعْدِل َو و  ْلٍم َو   َحٍق   اَء ک  لِّ ظ  لِّ َعْدٍل َو ِإَماَتَة ک  َو ک 
ِع یَتْقوِ  یفِ  یَجْوٍر َو َفَساٍد َفِلَذِلَك َکاَن الَساعِ  ْلَطاِنِه َو اْلم  َقوِّ  ا  ِإَلی َطاَعِة الَلهِ یِتِه َساعِ ین  َله  َعَلی ِوالیِة س  ا  یم 

 (.777ق، ص5484شعبه حرانی،  )ابن 1ِنهِ یِلِد 
یک برای این روایت سندی ذکر  الله بروجردی، هیچ شعبه حرانی، مرحوم مجلسی و آیت ابن

کنند )مجلسی،  نقل می العقول تحفالله بروجردی این روایت را از  اند و مرحوم مجلسی و آیت نکرده
 (.778، ص77ش، ج5776؛ بروجردی، 743، ص37ق، ج5487
ْم ِبآَباِئِهْم   امراِئِهْم  الَناس  به  َو َقاَل ]علی[. 7 مرحوم  (.787ق، ص5484شعبه حرانی،  ابن)َأْشَبه  ِمْنه 

 اند. حرانی و مجلسی برای این روایت نیز سندی ذکر نکرده
7 . 

ول  ی ، َقاَل َسِمْعت  َأَبا َعْبِد الَلهِ یٍد الَنْرِس یِکَتاب  َز  ْم َو ِغْش یإِ   ق  نْ یاک  وِك َو َأْبَناَء الدُّ ل  ا َفِإَن َذِلَك یاَن اْلم 
ر  ِنْعَمَة الَلِه فِ ی ْم َو یَأْع  یَصغِّ ْفرا  َو إِ یِنک  ْم ک  ک  نْ یْعِقب  وِك َو َأْبَناِء الدُّ ل  َجاَلَسَة اْلم  ْم َو م  َذِلَك َذَهاب   یا َففِ یاک 
ْم َو یدِ  ْم ِنَفاقا  َو َذلِ یِنک  ک  وَع َو َعلَ یوِرث  َقَساَوَة اْلَقْلِب َو یاَل ِشَفاَء َله  َو  یَك َداٌء َدوِ ْعِقب  ش  م  اْلخ  ک  ب  َك یْسل 

وَن َمَعاِدَن اْلَجْوَهِر َو إِ  ْم َتِجد  ْوَساِط ِمَن الَناِس َفِعْنَده 
َ
ْشَکاِل ِمَن الَناِس َو اأْل

َ
ْم ِإَلی یِباأْل وا َأْطَراَفک  دُّ ْم َأْن َتم  اک 
نْ  یِد یأَ  یَما فِ  ه  َو َلْم  ا َفَمْن َمَد َطْرَفهیَأْبَناِء الدُّ ْزن  ه  َو اْسَتْصَغَر ِنْعَمَة الَلِه ِعْنَده  یْشَف َغ یاَلی َذِلَك َطاَل ح  ظ 

ِم الَلِه َشاِکرا  َو ِلَمزِ یفَ  ْنع 
َ
وَن أِل وَنَك َفَتک  َو د  ْر ِإَلی َمْن ه  ه  ِلَلِه َو اْنظ  ْکر  وِدِه َساِکبا  ِدِه م  یِقلُّ ش  ْسَتْوِجبا  َو ِلج 

 (.763، ص37ق، ج5487)مجلسی، 
)نجاشی،  ( یا امام کاظم786ق، ص5473)طوسی،  زید نرسی، از اصحاب امام صادق

                                                           

میرد.  شود، و هر ستم و جور و فسادی می : در والیت والی عادل و فرمانداران او، هر عدل و هر حقی زنده میامام صادق. »1
برداری از خدا و  به همین جهت هرکس که در تقویت استیالی حاکم عادل بکوشد و به او مدد رساند، با کوشش، به فرمان

 «.تمدد رساندن به دین خدا پرداخته اس
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( و دارای اصل بوده است. ازآنجاکه درباره او مدح و ذمی نرسیده، عالمه حلی قائل 534ش، ص5765
(. مرحوم غضائری، 777ق، ص5487عالمه حلی، به توقف در مورد روایات وی شده است )

 داند؛ چراکه محمد اشتباه می بابویه مبنی بر مجهول بودن وی و نیز ساختگی بودن کتابش را  ابن نظر 
غضائری،  کند )ابن است و ایشان فقط از ثقات نقل می عمیر از زید نرسی نقل حدیث کرده  بن ابی
 (.67ش، ص5778
4 . 

و َثْر  َمَر ْبِن َسْعٍد أَ  یَواَن َقاَل َو فِ َو َکَتَب َأب  ْنِدِه یِکَتاِب ع  ْم ِباَلِذ یضا  َو َکَتَب ِإَلی ج  ه  ْم َو اَلِذ  یْخِبر   یَله 
ْؤِمنِ یَأمِ  یِهْم ِمْن َعْبِد الَلِه َعلِ یَعلَ  ْم فِ یِر اْلم  ْم َو عا  َسَواء  َأْسَودَ یاْلَحقِّ َجِم  یَن َأَما َبْعد  َفِإَن الَلَه َجَعَلک  ک 

ْم ِمَن اْلَوالِ  ْم َو َجَعَلک  ْم ِبَمْنِزَلِة اْلَواِلِد ِمَن اْلَوَلِد َو اْلَوَلِد ِمَن اْلَواِلِد اَلِذ  یَو َجَعَل اْلَوالِ  یَأْحَمَرک  ال  یِمْنک 
هیْکفِ ی ْم یا ِهْم َمْنع  ْم َو َأَطْعت  َهَمِة ِبِه َما َسِمْعت  ِه َو التُّ وِّ ْم ِمْن َطَلِب َعد  م  اَلِذ یَو َقَض اه  ْم یَعلَ  یت  ْم َو ِإَن َحَقک  ک 

ْم َو الَتْعِد   هیَعلَ  ک  ه  یل  بَ یاْنَصاف  ْصَرت  ه  ِبَما َواَفَق اْلَحَق َو ن  ْم َفِإَذا َفَعَل َذِلَك َوَجَبْت َطاَعت  ْم َو اْلَکفُّ ِمْن ِقَبِلک  َنک 
ْلَطاِن الَلِه فَ یَعَلی ِس  ْم َوَزَعة  الَلِه فِ َرِتِه َو الَدْفع  َعْن س  َمر  اْلَوَزَعة  اَلِذ  یِإَنک  ْرِض َقاَل ع 

َ
وَن َعِن یَن یاأْل ْدَفع 

وا ِلَله ون  ْلِم َفک  وا فِ  -اْنَصارا    ِنهیاْعَوانا  َو ِلِد  الظُّ ْفِسد  ْرِض َبْعَد ِإْصالِحها یَو ال ت 
َ
ِحبُّ یِإَن الَلَه ال  -اأْل

ْفِسِد   (.756، ص37ق، ج5487)مجلسی،   َن یاْلم 
سعد در کتب رجالی سخنی به میان نیامده و عالمه مجلسی هم  های ابوثروان و عمربن از کتاب

 کند. بنابراین روایت، مرسل و ضعیف است. سلسله سند آن را ذکر نمی
5 . 

َس  یَعلِ  ،یْبن  اْلح  ب  َؤدِّ َحَمِد ْبِن َخاِلٍد؛ َو َأْحَمد    ِن اْلم  َحَمٍد، َعْن َعلِ َعْن َأْحَمَد ْبِن م  ْبِن اْلَحَسِن  یْبن  م 
، َعْن ِإْسَماعِ یَجِم  یِم یالتَ  ، َجْعَفرٍ  یَعْبد  الَلِه ْبن  اْلَحاِرِث، َعْن َجاِبٍر: َعْن َأبِ  یَل ْبِن ِمْهَراَن، َقاَل: َحَدَثنِ یعا 

ْؤِمنِ یَخَطَب َأمِ »َقاَل:  َحَمٍد الَنبِ   َعلی  ِه، َو َصّلییَه َو َأْثَنی َعلَ َن، َفَحِمَد اللَ یالَناَس ِبِصفِّ  َن یر  اْلم  َم یم  ، ث 
ح  الَرعِ یَقاَل: ... َفلَ  الِة... یَسْت َتْصل  ؛ صدوق، 757، ص7ق، ج5473)کلینی، ة  ِإاَل ِبَصالِح اْلو 

 (.533، ص7ق، ج5735
حارث  بن د عبداللهرسد. در مور حارث می بن این روایت دو سند دارد که هر دو سند آن به عبدالله

( و نسبت به جرح و تعدیل 38ق، ص5473اشتر نخعی است )طوسی،  بن گفته شده که برادر مالک
کند  گوید وجود وی در سند، بر ضعف روایت داللت می ایشان عالمه حلی توقف کرده، اما کشی می

 (.533ق، ص5484)کشی، 
6 . 

َس  یمَحَمد  ْبن  َعلِ  ْبِن  یَعْن َعلِ  یاِد ْبِن َجْعَفٍر اْلَهَمَذانِ یاِلِس َعْن َأْحَمَد ْبِن زِ َاْلَمَج  یِن فِ یْبِن اْلح 
وَسی ْبِن ِإْسَماعِ یِإْبَراِه  وَسی ْبِن َجْعَفرٍ یَل َعْن َأبِ یَم َعْن م  ِه م  ْم  اَل َعِتِه: یَأَنه  َقاَل ِلِش  ِه َعْن َجدِّ وا ِرَقاَبک  ِذلُّ ت 
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ْم َفِإْن  ْلَطاِنک  وا الَله ِبَتْرِك َطاَعِة س  وا الَلَه َبَقاه  َو ِإْن َکاَن َجاِئرا  َفاْسَأل  ْم  َکاَن َعاِدال  َفاْسَأل  اْصاَلَحه  َفِإَن َصاَلَحک 
ْلَطاَن اْلَعاِدَل ِبَمْنِزَلِة اْلَواِلِد الَرِح  یفِ  ْم َو ِإَن السُّ ْلَطاِنک  ِسک  یَصاَلِح س  ْنف 

َ
وَن أِل ِحبُّ وا َله  َما ت  وا َله  ِم َفَأِحبُّ ْم َو اْکَره 

ْم  ِسک  ْنف 
َ
وَن أِل  (.777ش، ص5736)صدوق، َما َتْکَره 

و امام مذهب اسماعیلیه  اسماعیل و پدرش، اسماعیل، فرزند امام کاظم بن در این روایت، موسی
جعفر مطلبی بیان  بن موسی بن کدام در مورد توثیق یا ذم اسماعیل وجود دارد. کتب رجالی شیعه هیچ

ند؛ فقط مرحوم نجاشی در مورد محل سکونت وی در مصر و نیز افرادی که از وی نقل روایت ا نکرده
اسماعیل هم هیچ توثیق یا  بن (. در مورد موسی458ش، ص5765گوید )نجاشی،  اند، سخن می کرده

 (.777ش، ص5736ذمی نرسیده است )صدوق، 
3. 

َقاَل: َقاَل الَله  َتَباَرَك َو َتَعاَلی  َجْعَفرٍ  یَعْن َأبِ  یِجْسَتانِ ٍب السِّ یِهَشاِم ْبِن َساِلٍم َعْن َحبِ  َو َعْنه  َعْن 
َل َرعِ  َبَن ک  َعذِّ

 
ْساَلِم َداَنْت ِبَوالَ  یٍة فِ یأَل لِّ ِإَماٍم َجاِئٍر لَ یَاْْلِ َأْعَماِلَها َبَرة   یة  فِ یَس ِمَن الَلِه َو ِإْن َکاَنِت الَرعِ یِة ک 
َو یَتقِ  ْعف 

َ
لِّ َرعِ ة  َو أَل ْساَلِم َداَنْت ِبَوالَ  یٍة فِ یَن َعْن ک  لِّ ِإَماٍم َعاِدٍل ِمَن الَلِه َو ِإْن َکاَنِت الَرعِ یَاْْلِ ِسَها  یة  فِ یِة ک  َأْنف 

ِس   (.736، ص5ق، ج5483)کلینی، َئة یَظاِلَمة  م 
لمتوکل قال: محمد بن موسی بن ا یآمده، چنین است: حدثن االعمال ثوابسند دیگر روایت که در 

عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم  یریعبد الله بن جعفر الحم یحدثن
 (.745، ص5ق، ج5486)صدوق،  جعفر یعن أب یب السجستانیعن حب

نویسد: کان أوال شاربا،  وجود حبیب سجستانی ضعیف است. کشی میهر دو سند روایت به دلیل 
هما )کشی، یمنقطعا  إل عبد الله یجعفر و أب یان من أصحاب أبهذا المذهب، و ک یثم دخل ف

 (. باید توجه داشت که وی توثیق نشده، اما امامی است.673ق، ص5484

سازی دین در جامعه یا  بر نقش حاکمان در نهادینه گفته، روایات فراوانی افزون بر روایات پیش
شود  می آنها بسنده ضیق مجال، تنها به آدرسزدایی از آن، داللت غیرمستقیم دارند که به علت  دین

؛ کلینی، 757، ص37؛ همان، ج756، ص53؛ همان، ج565، ص33ق، ج5487)مجلسی، 
؛ عالمه 776و  775و  485و  483ق، ص5454؛ شریف رضی، 735و  574، ص5ق، ج5483
؛ ابن ابی الحدید، 745، ص7؛ همان، ج77، ص53ق، ج5487؛ نوری، 748ق، ص5487حلی، 
 (.577ق، ص5733؛ ابن ابی الزینب، 575، ص56ق، ج5484

 در تأثیر بر فرهنگ جامعه «مُلُوکِهِم  نِیدِ  النَّاسُ عَلَى». روایات ناهمسو با انحصار گزاره 4-3

  ِن یدِ   الَناس  َعَلی»تر محتوای  پس از بررسی روایات همسو، شایسته است برای شناخت عمیق
وِکِهم ل   ا این عبارت، بررسی شود.، روایات ناهمسو ب«م 

ای با گزاره مورد بررسی، ناسازگار  گونه منظور از روایات ناهمسو، آن دسته از روایات است که به
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وجه باشد. در این  گونه تباین کلی یا عموم خصوص مطلق یا من است؛ اعم از اینکه این ناسازگاری به
احت نفی نشده است، اما از عوامل صر روایات، نقش حاکم در اصالح یا افساد فرهنگ مردم به

ای که با انحصار نقش حاکمان در این امر،  گونه تأثیرگذار دیگری در فرهنگ مردم نام برده شده، به
 ناسازگار است.

 داری . تأثیر خانواده در دین4-3-1

وَلد علی که فرمود: کلُّ مولوٍد ی  روایت شده  از پیامبر اکرم االنواربحارو  اللئالیغوالیدر کتاب 
مّجسانه ، 5ق، ج5485؛ ابن ابی الجمهور، 775، ص7ق، ج5487)مجلسی،  الفطرِة فَابواه  َیهّودانِه او ی 

 شود.  (. ازآنجاکه این روایت سند ندارد، در اصطالح متأخران، ضعیف شمرده می75ص
وی تأثیر  دهد، در تعیین وضعیت آینده و فرهنگ ای که بچه را شیر می در روایتی دیگر، حتی دایه

َحَمد  ْبن  دارد:  َحَمِد ْبِن یْح یم  َحَمٍد َعْن م  َقاَل َقاَل  َعْبِدالَلهِ  یَم َعْن َأبِ یاِث ْبِن ِإْبَراِه یی َعْن ِغ یْح یی َعْن َأْحَمَد ْبِن م 
ْؤِمنِ یَأمِ  نگاه »(؛ 44، ص6ق، ج5483)کلینی،  علیه اوالدکم فان الولد یشب   انظروا من ترضع:  َن یر  اْلم 

این روایت از نظر سندی «. کند دهد زیرا فرزند بر آن رشد می کنید کدام زن به فرزند شما شیر می
 صحیح است.

 نشینی در فرهنگ . تأثیر هم4-3-2

نشینی بر فرهنگ فرد، روایات صحیح بسیاری وارد شده است؛ در ذیل به ذکر چند  در مورد تأثیر هم
 شود. نمونه بسنده می

ْم َفَتِص د صحیح روایت شده است: به سن کافیدر  وه  َجاِلس  وا َأْهَل اْلِبَدِع َو ال ت  وا ِعْنَد الَناِس یال َتْصَحب  ر 
ول  الَلهِ  ْم َقاَل َرس  (. امام 735، ص7ق، ج5483)کلینی، ِنِه یِلِه َو َقرِ یِن َخلِ یاْلَمْرء  َعَلی دِ  َکَواِحٍد ِمْنه 

ْم َو َبایِرْن َأْهَل اْلَخ َقافرمود:  ت به امام حسنیدر وص علی ْن ِمْنه  میِر َتک  )شریف   ْن َأْهَل الَشرِّ َتِبْن َعْنه 
نشین شو تا از آنان باشی و از گروه بدان و  با گروه خوبان و نیکوکاران هم»(؛ 487ق، ص5454رضی، 

َهَمِة َو اْلَمْجِلَس اَك َو َمَواِط ی... َو إِ در روایتی دیگر آمده است: « نباشی. شرور دور باش تا از آنان  َن التُّ
، َفِإَن َقرِ  وَن ِبِه الَسْوء  رُّ َجلِ یَن الَسْوِء یاْلَمْظن  های  ( از حضور در محل3ق، ص5454، ی؛ )طوس... َسهیغ 

نشین خود را دگرگون  نشین بد، هم هم رود، بپرهیز؛ چون  زا و مجلسی که گمان بدی در آن می تهمت
َس یَأْحَمد  ْبن  َساَلَمَة اْلَغَنوِ دلیل وجود این روایت به « کند. می َحَمد  ْبن  اْلح  و َمْعَمٍر، َأبِ یِن اْلَعاِمرِ ی، م   ی، َأب 

َج یَبْکِر ْبِن َع  َق یاٍش و اْلف   که هیچ ذکری در کتب رجالی از ایشان نیامده، ضعیف است. یلِ یِع اْلع 

 نمایان بر فرهنگ جامعه . تأثیر عالم4-3-3

 نمایان بر فرهنگ مردم فرمود: اره تأثیر عالمدرب امام علی
َهاٍل َو َأَضالِ   َس ِبِه َفاْقَتَبَس یَو آَخر  َقْد َتَسَمی َعاِلما  َو لَ  اَلٍل َو َنَصَب ِللَناِس یَجَهاِئَل ِمْن ج  َل ِمْن ض 
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وٍر َقْد َحَمَل اْلِکَتاَب َعَلی آَر  وٍر َو َقْوِل ز  ر  ْؤِمن  الَناَس یاِئِه َو َعَطَف اْلَحَق َعَلی َأْهَواِئِه َأْشَراکا  ِمْن َحَباِئِل غ 
ن  َکبِ یِمَن اْلَعَظاِئِم َو  َهاِت َو فِ یَر اْلَجَراِئِم یَهوِّ ب  ول  َأِقف  ِعْنَد الشُّ ول  َأْعَتِزل  اْلِبَدَع َو بَ یَها َوَقَع َو یق  َنَها یق 

وَرة  ِإْنَساٍن َو اْلَقْلب   وَرة  ص  َدی فَ یَواٍن اَل یَقْلب  َح  اْضَطَجَع َفالصُّ َد یَتِبَعه  َو اَل َباَب اْلَعَمی فَ یْعِرف  َباَب اْله  ص 
ْح یَعْنه  َو َذِلَك مَ 

َ
شود در صورتی  (؛ ... عالم خوانده می553ق، ص5454)شریف رضی، اِء یت  اأْل

کننده از  ها را از جمعی نادان فرا گرفته و مطالبی گمراه که عالم نیست؛ یک سلسله نادانی
های دروغین بر سر راه مردم افکنده؛  های غرور و گفته هایی از طناب گمراهانی آموخته؛ دام

های دلش  ها و خواهش دهد و حق را به هوس های خود تطبیق می قرآن را بر امیال و خواسته
لوه سازد و جرایم بزرگ را ]در نظرها[ سبک ج کند؛ مردم را از گناهان بزرگ ایمن می تفسیر می

ور است؛  که در آنها غوطه ورزم، درحالی گوید از ارتکاب شبهات اجتناب می دهد؛ می می
زند. پس چهره ]او[ چهره انسان  که در آنها غلت می ام، درحالی ها کناره گرفته گوید از بدعت می

شناسد که از آن طریق برود و به طریق خطا پی  است و قلبش قلب حیوان. راه هدایت را نمی
 ای است در میان زندگان.  ده تا از آن بازدارد. پس او مردهنبر

، )تمیمی آمدیاْلَفاِجر    آَفة  اْلَعاَمِة اْلَعاِلم   است:روایت کرده  یاز امام علالحکم غررآمدی در 
این روایت با توجه به نداشتن سند، ضعیف شمرده «. عالم فاجر، آفت عوام است»(؛ 573ق، ص5458

 شود. می

 . تأثیر وضعیت اقتصادی در فرهنگ4-3-4

ونِ  یِه َعِن الَنْوَفلِ یَم َعْن َأبِ یْبن  ِإْبَراِه  یَعلِ  ول  الَلهِ  َعْبِد الَلهِ  یَعْن َأبِ  یَعِن الَسک   َکاَد اْلَفْقر  » :َقاَل: َقاَل َرس 
...یَأْن  ْفرا  وَن ک  به دو سند متفاوت  امالیو در  کافی(. این روایت در 783، ص7ق، ج5483)کلینی،  «ک 

ق، 5487به دلیل وجود سکونی در سند آن، موثق است )عالمه حلی،  کافیآمده است. روایت 
 (.735، ص5ش، ج5736صدوق آمده، صحیح است )صدوق،  امالی(. سند دوم که در 533ص

لِ فرماید: ...  می امام علی ْقَصاِن ِنِه یقِ ی یِبَأْرَبِع ِخَصاٍل ِبالَضْعِف فِ  یَمن اْبت  َقِة فِ   َعْقِلهِ   یفِ   َو النُّ ِنِه َو یدِ  یَو الرِّ
وذ  ِبالَلِه ِمَن اْلَفْقِر  یاِء فِ یِقَلِة اْلَح  هرکس به فقر مبتال شود، ( »47: ص63ق، ج5487)مجلسی، َوْجِهِه َفَنع 

به چهار خصلت مبتال شده است: به سستی در یقین، کاستی در عقل و خرد، ضعف در دین و 
 مرحوم مجلسی برای این روایت سندی ذکر«. بریم اش. پس، از فقر به خدا پناه می حیایی در چهره کم

 کند. نمی

 . تأثیر مال حرام بر فرهنگ4-3-5

ْؤِمٍن َحَراما   یلِ  یَس ِبَولِ یلَ : با سند صحیح آمده است کافیالف( در  َکَل َماَل م  ق، 5483کلینی، ) َمْن َأ
همچنین از رسول « حرام بخورد، هرگز دوستدار من نیست. مؤمنی را بهکسی که مال »(؛ 754، ص5ج

َی ِبَحَراٍم : روایت شده که فرمود خدا ذِّ َلَها َجَسٌد غ  ، 5ش، ج5763،  وّرام) ِإَن الَلَه َحَرَم اْلَجَنَة َأْن َیْدخ 
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این روایت «. است همانا خداوند ورود بدنی را که از حرام تغذیه کرده، به بهشت، ممنوع کرده» (65ص
 شود.  با توجه به نداشتن سند، ضعیف شمرده می

 یابد.  خواری منحصر به خود فرد نیست، بلکه در نسل او نیز استمرار می آثار منفی حرام
کَ ب(  بَ یَأْحَمد  َعِن اْبِن َفَضاٍل َعِن اْبِن ب  َراَرَة َعْن َأبِ یٍر َعْن ع   ین  فِ یبِ یَکْسب  اْلَحَراِم »َقاَل:   َعْبِد الَلهِ  یِد ْبِن ز 

رِّ   «.شود آثار کسب حرام در نسل آدمی آشکار می»...(؛ 575، ص5ق، ج5483)کلینی،  «ةِ یالذُّ
)نجاشی، مذهب و ثقه است  فضال التیمی که عامی بن یعل بن دلیل وجود حسن این روایت به

اعین  بن ریبک بن للهو نیز عبدا (754ق، ص5473؛ طوسی، 675ق، ص5484؛ کشی، 74ش، ص5765
در سلسله سند،  (675ق، ص5484؛ کشی، 784ق، ص5478مذهب و ثقه است )طوسی،  که فطحی

 شود. موثق شمرده می
 ج( 

ه عن یمان بن عبد الله بن الحسن عن أبیالمناقب روی بإسناده عن عبد الله بن محّمد بن سل یو ف
ْم َما َعلَ یجده عن عبد الله قال: قال لهم َو  وا ِإلَ یَلک  ْنِصت  ْم َأْن ت  وا َقْولِ  یک  ْم ِإَلی َسبِ  یَفَتْسَمع  وک  ِل یَو ِإَنَما َأْدع 

ْرَشِد  یالَرَشاِد َفَمْن َأَطاَعنِ  ْهَلِک  یَن َو َمْن َعَصانِ یَکاَن ِمَن اْلم  ْمرِ یَکاَن ِمَن اْلم 
َ
ْم َعاٍص أِل ک  لُّ ر  یَغ  یَن َو ک 

ْسَتِمٍع َقْولِ  ِلَئْت ب   یم  ْم َو َفَقْد م  وِبک  ل  ِبَع َعَلی ق  ْم ِمَن اْلَحَراِم َو ط  ک  ون  میط  ، 7ق، ج5487)مجلسی،   َلک 
 (.45ص

محمد که هیچ اطالعاتی از وی در کتب رجالی  بن دلیل ارسال و نیز وجود عبدالله ت بهین روایا
 نیامده است، از نظر سندی ضعیف است.

گریزی کوفیان را  دین  علت کوردلی و  ، ظهر عاشورا در واپسین لحظات،د( حضرت امام حسین
خطبه را  مناقببه نقل از کتاب  االنواربحارآنها اعالم کردند. مرحوم مجلسی در کتاب  خواری حرام

 گونه آورده است: این
ه یمان بن عبدالله بن الحسن عن أبیالمناقب روی بإسناده عن عبدالله بن محّمد بن سل یو ف

ْم َما َعلَ یقال لهم َو »عن جده عن عبدالله قال:  وا ِإلَ یَلک  ْنِصت  ْم َأْن ت  وا َقْولِ  یک  ْم ِإَلی  یَفَتْسَمع  وک  َو ِإَنَما َأْدع 
ْرَشِد  یِل الَرَشاِد َفَمْن َأَطاَعنِ یَسبِ  ْهَلِک  یَن َو َمْن َعَصانِ یَکاَن ِمَن اْلم  ْمرِ یَکاَن ِمَن اْلم 

َ
ْم َعاٍص أِل ک  لُّ  یَن َو ک 

ْسَتِمٍع یَغ  ْم َو  یَقْولِ  ر  م  وِبک  ل  ِبَع َعَلی ق  ْم ِمَن اْلَحَراِم َو ط  ک  ون  ط  ِلَئْت ب  میَفَقْد م   1)همان(.  «َلک 
 کند. نمی مرحوم مجلسی برای این روایت نیز سندی ذکر

                                                           

وای بر شما! شما را چه زیان که به من گوش دهید و گفتار مرا، که به راه راستتان فرا می خوانم بشنوید هر که از من اطاعت  .1
کنید و به سخنان من گوش  گردد همه شما از من نافرمانی می بوده، و هر که با من به دشمنی ورزد هالک می یافتگان کند از راه

هر ]غفلت[خورده است یتان از حرام پر شده و بر دلها دهید زیرا شکم نمی  .هایتان م 
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 . تأثیر شیطان و منافقان بر فرهنگ مردم4-3-6

مؤمنان را از پیروی از او  البالغه، شیطان را مایه انحراف از دین دانسته ودر نهج امام علی
َو » کند: میهای شیطان را چنین تشریح  ها و دشمنی دارد. آن حضرت وسوسه بازمی وا ِعَباَد الَلِه َعد  َفاْحَذر 

ْم ِبَداِئهِ یْعِد یالَلِه َأْن  ْم یَو َأْن   ک  ْم ِبَخ یْجِلَب َعلَ یِبِنَداِئِه َو َأْن   ْسَتِفَزک  ْم َسْهَم  ی[ َفَلَعْمرِ  ْجِلهِ ِلِه َو َرِجِلِه ]َر یک  َلَقْد َفَوَق َلک 
ْم ِبالَنْزِع الَشِد یِإلَ   ِد َو َأْغَرَق یاْلَوعِ  ْم ِمْن َمَکاٍن َقرِ یک  ای »(؛ 773ق، ص5454)شریف رضی،  «ٍب...یِد َو َرَماک 

خود، شما را به بندگان خدا، از دشمن خدا بپرهیزید! مبادا شما را به بیماری خود مبتال سازد و با ندای 
اش شما را جلب نماید! به جان خودم سوگند، او تیری  وسیله لشکرهای سواره و پیاده حرکت درآورد و به

خطرناک برای شکار کردن شما به چله کمان گذاشته و آن را با قدرت و فشار، تا سر حد توانایی کشیده 
 «.سوی شما پرتاب کرده است ترین مکان به و از نزدیک

 دو دسته روایت. جمع 5
وِکِهم  ِن یدِ   الَناس  َعَلی»آن دسته از روایات که با گزاره  ل  سازگار است بر انحصار تأثیر حاکم بر فرهنگ « م 

کند؛ اما روایاتی که برای سایر عوامل نیز  طور صریح نفی نمی جامعه ظهور دارد و تأثیر دیگر عوامل را به
شده عقالیی اقتضا  اصطالح نص است. قاعده پذیرفته بهنقشی در فرهنگ جامعه قائل است، صریح و 

اصطالح حمل بر نص شود. از جمع این دو دسته  کند دست از ظهور آن روایت برداشته شود و به می
گریزی مردم نیست و عوامل دیگری هم وجود دارند  دین  داری یا  آید که حاکم، تنها عامل دین روایات برمی

الَناس  »شوند. بنابراین مفهوم ظاهری گزاره  ثیر حاکمان در امور دینی مردم میکه گاهی باعث خنثی شدن تأ
وِکِهم  ِن یدِ   َعَلی ل  تواند  داند، نمی که حاکم را تنها عامل مؤثر در اصالح یا ابتذال فرهنگی جامعه می «م 

نگ جامعه در پذیرفتنی باشد؛ اما اگر حصر در این گزاره را حصر اضافی )انحصار نقش حاکمان در فره
برابر برخی عوامل خاص( بدانیم یا آن را از باب مبالغه در اهمیت نقش و تأثیر حاکم در فرهنگ جامعه 

 بدانیم، با آیات قرآن و روایاتی که در باال به آنها اشاره شد، ناسازگار نخواهد بود.

 . ناسازگاری شواهد تاریخی با انحصار نقش حاکمان در فرهنگ جامعه 6
توان حاکمان را تنها علت درستی یا نادرستی فرهنگ  های تاریخی نشان از آن دارد که نمی واقعیت

های مطلوب رهبری،  جوامع دانست. چه بسیار حاکمان صالحی که ضمن برخورداری از همه ویژگی
تمام هّم و غم خود را صرف اصالح فرهنگ مردم تحت حاکمیت خود کردند، اما نتیجه دلخواه به 

ای  تنها راه صالح در پیش نگرفت، به قهقرا برگشت. نمونه روشن چنین جامعه و جامعه نه دست نیامد
 که با وجود حاکمیت درست، جامعه آرمانی مورد انتظار شکل نگرفت، جامعه زمان امیرالمؤمنین

است. جامعه زمان آن حضرت، بهترین شاهد بر این مدعاست که صالح بودن حاکم، تنها عامل 
 اصطالح، صالح بودن حاکم شرط الزم است، اما کافی نیست. گ جامعه نیست و بهاصالح فرهن
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ترین افراد بر آن جامعه، مردم  رغم سلطه نسبتا  طوالنی خبیث در مقابل، جوامعی وجود دارند که به
 های باطل آنها مقاومت کردند و به مقابله با آنها برخاستند و حتی در مواردی آنها در برابر اندیشه

ها ساله آنها بر  ها و باورهای درست خود کردند. حمله مغول به ایران و حاکمیت ده تسلیم خواسته را
دوران مغول  ایران و درنهایت، هضم شدن آنها در فرهنگ ایرانی، شاهدی گویا بر این مدعاست.

ایران آغاز  های تاریخی ایران بعد از اسالم است که از سلطه مغوالن بر قلمرو اسالمی و ازجمله دوران
ها کمی بیش از یک قرن در ایران فعالیت داشتند. البته مغوالن به گواهی منابع معتبر،  گشته و مغول

های فراوان گشتند، آثاری نیز داشتند که  زمان با ورودشان به ممالک اسالمی اگرچه مسبب خرابی هم
ش، 5737، یانیست )اقبال آشتداری و حکومتی ا نمونه بارز آن، تساهل مذهبی ایشان در امور مملکت

 (.453و456ص
ن زمامدار، در زمان رضاشاه ییبارز مردم در طول تاریخ با رسم و آ یها دیگر از مخالفت یکی
کردن  ین و فرهنگ مردم و غربییر آییتغ یخورد. رضاخان تمام تالش خود را برا یبه چشم م یپهلو

و... از مقاصد و  ییگرا ج باستانیو ترو یهای مذهب ر پوشش، مخالفت با مراسمییران کرد. تغیا
علما،  یها به دلیل استقامت مردم با همراه ن تالشیدوره رضاشاه است؛ اما در تمام ا یها تالش

گاه مردم در  چیران محقق کند و هیرا که در ذهن داشت، در ا ییگرا خورد. او نتوانست غرب شکست 
اد یار زین خود را با چنگ و دندان و تحمل فشار بسییآ ن وینکردند؛ بلکه د یرویپ یخود از و یدار نید

 (.778-767ش، ص5737)فقیه حقانی، نجفی،  حفظ کردند

 . کاسته شدن از نقش حاکمان در دوره معاصر7
ها بوده،  رسانی در اختیار دولت اطالع  اگر در گذشته که همه امکانات نظامی، اقتصادی، فرهنگی و 

های تجاری  فرهنگی جامعه پررنگ بوده است، امروزه با حضور شرکت نقش حاکمان در تعیین مسیر
رسانی که مرزها را  اطالع  هاست و گسترش ابزار  تر از برخی دولت شان گسترده که گردش مالی

درنوردیده، امکان تأثیرگذاری مثبت و منفی حاکمان در حرکت فرهنگی مردم بسیار کم شده است. 
ها و  توان آن را قضیه حقیقیه دانست که در همه زمان ، روایت هم باشد، نمیبنابراین حتی اگر این گزاره

  ها ساری و جاری است؛ بلکه قضیه خارجیه است که در برخی شرایط صادق است. مکان

 گیری نتیجه. 8
. بررسی پیشینه این گزاره، نشان از آن دارد که این گزاره حدیث نیست، بلکه مثلی است که با توجه 5

 ها، پذیرفته شده است. بتنای آن بر برخی واقعیتبه ا
داری مردم داللت دارد، اما با توجه به  . روایات متعددی بر نقش مثبت و منفی حاکمان در دین7

شمارند، از جمع این دو  روایاتی که عوامل متعددی برای اصالح فرهنگ یا افساد فرهنگ مردم برمی
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کم، یگانه عامل اصالح یا افساد مردم نیست و عوامل دیگری نیز آید که حا دسته روایات این نتیجه برمی
 شوند. وجود دارند که گاهی باعث خنثی شدن تأثیر حاکمان می

رغم پذیرش این واقعیت که در بسیاری از جوامع، این حاکمان بودند که مسیر فرهنگی جوامع  . به7
در برخی جوامع با وجود حاکمیت های تاریخی نشان از آن دارد که  کردند، واقعیت را مشخص می

رهبران صالح، جامعه مسیر انحرافی خود را ادامه داده و در برخی جوامع نیز با وجود تالش گسترده و 
اند و  مدت رهبران فاسد برای انحراف جامعه، مردم کمتر تحت تأثیر القائات آنها قرار گرفته طوالنی

 باورهای اصیل خود را حفظ کردند.
ها  رسانی در اختیار دولت اطالع  شته که همه امکانات نظامی، اقتصادی، فرهنگی و . اگر در گذ4

های  بوده، نقش حاکمان در تعیین مسیر فرهنگی جامعه پررنگ بوده است، امروزه با حضور شرکت
رسانی که مرزها را  اطالع  هاست و گسترش ابزار  تر از برخی دولت شان گسترده تجاری که گردش مالی

 دیده، امکان تأثیرگذاری مثبت و منفی حاکمان در حرکت فرهنگی مردم بسیار کم شده است.درنور
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 ابعـمن
  .قرآن کریم

، تحقیق/ تصحیح: محمد ابوالفضل البالغه شرح نهج،  ق5484،  د بن هبة اللهید، عبدالحمیالحد یابن أب .5
 . یالنجف یة الله المرعشی، مکتبة آ م، قمیابراه

/  ، تحقیقةینیث الدیاألحاد یة فیزیالعز یاللئال یعوال،  ق 5485ن، یالد نیحمد بن زجمهور، م یابن أب .7
 . د الشهداء للنشری، دار س تصحیح: مجتبی عراقی، قم

نشر  اکبر غفاری، تهران،  تصحیح: علی/ ، تحقیق یبة للنعمانیالغ،  ق      5733، مینب، محمد بن ابراهیز یابن أب .7
 . صدوق

 ، کتابچی. ، تهران6، چ)للصدوق( یاألمال،  ش      5736،  بن علی ه، محمدیابن بابو .4
 . نی، جامعه مدرس اکبر غفاری، قم تصحیح: علی /      تحقیق      ،  الخصالش،       5767،  ـــــــــــــــــــــــــ .5
 للنشر. یف الرضیر الشر، دا ، قم 7چثواب األعمال و عقاب األعمال، ق،       5486،  ـــــــــــــــــــــــــ .6
اکبر غفاری،  تحقیق/ تصحیح: علی       ،7چن و تمام النعمة، یکمال الد،  ق      5735، ـ ــــــــــــــــــــــــ .3

 ه.ی، اسالم تهران
تصحیح:  /      ، تحقیق7چ      ، تحف العقول عن آل الرسولق،       5767/      5484،  ابن شعبه حرانی، حسن بن علی .7

 . ن ی، جامعه مدرس اکبر غفاری، قم علی
، تحقیق: محمدرضا حسینی جاللی، قم، مؤسسه علمی الرجالش، 5778ابن غضائری، احمد بن حسین،  .3

 ث، سازمان چاپ و نشر.یفرهنگی دار الحد
، تهران، انتشارات بررسی آیات نقل قول قرآن کریم با رویکرد تربیتیش، 5737افتخاری، احمدعلی،  .58

 مدرسه چهل ستون مسجد جامع تهران. کتابخانه و
 ر.یرکبی، تهران، امتاریخ مغولش، 5737اقبال آشتیانی، عباس،  .55
اد بعثت، واحد یتصحیح: بن /      تحقیق      ،  ر القرآنیتفس یالبرهان فق، 5455،  مانید هاشم بن سلیبحرانی، س .57

  ة مؤسسة البعثه.ی، قسم الدراسات اْلسالم ، قم قات اسالمییتحق
تصحیح: جمعی از / تحقیق      ، (یعه )للبروجردیث الشیجامع أحاد،  ش      5776ن، یروجردی، آقاحسب .57

 . ، انتشارات فرهنگ سبز ، تهران محققان
د یتصحیح: س /      تحقیق      ، 7، چ الکلمالحکم و دررغررق،       5458می آمدی، عبدالواحد بن محمد، یتم .54

 .  یاب اْلسالم، دار الکت مهدی رجائی، قم
/ تحقیق ،عهیل مسائل الشریعة إلی تحصیل وسائل الشیتفص،  ق      5483حر عاملی، محمد بن حسن،  .55

 .تی، مؤسسة آل الب ، قمتیتصحیح: مؤسسة آل الب
ق یروت، مؤسسة المجتبی للتحقی، بالعراق یاذا قام االسالم فم، 7887حسینی شیرازی، سید محمد،  .56

 والنشر.
 .، الکربال، مؤسسة الرسول االکرممن فقه الزهراءتا،  سید محمد، بیحسینی عابد،  .53
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ف ی، تصحیح: محمدصادق بحرالعلوم، قم، الشریرجال العالمة الحلق، 5487حلی، حسن بن یوسف،  .57
 .یالرض

 . ، دار الفکر روتی، بانیتفسیر روح البق،       5573حقی بروسوی، اسماعیل بن مصطفی،  .53
، زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، تهران، مؤسسه 7، چنامه لغتش، 5733اکبر،  دهخدا، علی .78

 نامه دهخدا. لغت
انه یها و علل رشد(، قم، آش  )عرصه شیعه در قرن چهارم هجریش، 5735زارع خورمیزی، محمدرضا،  .75

 مهر.
ا، دفتر ه ندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهی، قم، نهاد نمانییحکومت دش، 5773شاکرین، حمیدرضا،  .77

 نشر معارف.
 ، هجرت. صالح، قم یتصحیح: صبح /      تحقیق      ، البالغه نهجق، 5454،  نی، محمد بن حسیف الرضیشر .77
، وضوء عبد الله بن عباس و دور السیاسة فی إختالف النقل عنهق، 5476شهرستانی، علی، قیس عطار،  .74

 تهران، نشر مشعر.
، مصر، ادارة الطباعة تذکرة الموضوعاتق، 5747، یقیالصد یل، طاهر بن عیالَفَتنِ  یالصدیقی الهند .75

 ه.یریالمن
 ، قم، بوستان کتاب. 5، چشیعه در اسالمش، 5777طباطبایی، سیدمحمدحسین،  .76
ن نوری همدانی، احمد بهشتی، ی، ترجمه: حسترجمه مجمع البیانش، 5753،  طبرسی، فضل بن حسن .73

 رباقری، محمد رازی، تصحیح/یم میی کاظمی، ابراهعل  ن نجفی، علی صحت، یاءالدیهاشم رسولی، ض
 ، فراهانی. الله مسترحمی، رضا ستوده، تهران تید آقا موسوی کالنتری، هدایتحقیق: محمد مفتح، س

ن ی، تحقیق: جواد قیومی اصفهانی، قم، جماعة المدرسیرجال الطوسق، 5473طوسی، محمد بن حسن،  .77
 .یسالمالحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر اْل یف

، فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب األصولق، 5478ـــــــ، ــــــــــــــــ .73
 .یتحقیق: عبدالعزیز طباطبایی، قم، مکتبة المحقق الطباطبائ

 . الثقافه ، دار تصحیح: مؤسسة البعثة، قم /      تحقیق      ، (ی)للطوس یاألمالق،       5454،  طوسی، محمد بن الحسن .78
نقش حکومت در پیشگیری از جرم )وظایف نظام اسالمی در پیشگیری از ش، 5777عابدی، محمد،  .75

 ، قم، انتشارات نورالسجاد.جرایم حکومتی(
، تهران، همگام با زائران عارف: بیانات مراجع تقلید و استادان حوزه علمیهش، 5774عبدی، علی اشرف،  .77

 انتشارات زائر.
د هاشم یتصحیح: س /      تحقیق      ، 4، چ نیر نورالثقلیتفسق، 5455،  عبدعلی بن جمعهزی، یالعروسی الحو .77

 ان.یلیرسولی محالتی، قم، اسماع
، تحقیق: یح البخاریشرح صح یفتح البارتا،  بن حجر أبو الفضل، بی ی، أحمد بن علیالشافع یالعسقالن .74

 ب، بیروت، دار المعرفه.ین الخطیالد محب
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، تحقیق: هیثم خلیفه طعیمی، حة الملوكینص یالتبر المسبوك فتا،  د محمد بن محمد، بیغزالی، ابو حام .75
 ه. یبیروت، المکتبة العصر

 ، قم، میرفتاح. نییالگوهای زندگی در مقتل حسش، 5738د، یفتاحی، حم .76
 ، اصفهان، نشرآرما.4، چرانیخ معاصر ایتارش، 5737، ینجف ی، موسی، موسیه حقانیفق .73
ن یتصحیح: حس /      تحقیق      ، 7، چیر الصافیتفسق، 5455حمد محسن بن شاه مرتضی، ض کاشانی، میف .77

 ، مکتبة الصدر. اعلمی، تهران
 از قرآن. ییدرسها ی، تهران، مرکز فرهنگ7، چاصول عقائدش، 5778قرائتی، محسن،  .73
 از قرآن. ییها درس ی، تهران، مرکز فرهنگراهکارهای تقویت انگیزه و نشاطش، 5737ـــــ، ـــــــــ .48
، تصحیح: محمدباقر بن محمد میرداماد، إختیار معرفة الرجالق، 5484کشی، محمد بن عمر،  .45

 ْلحیاء التراث.  کننده: محمد بن حسن طوسی، تحقیق: مهدی رجایی، قم، مؤسسة آل البیت خالصه
اکبر غفاری و  تصحیح: علی /      تحقیق      ، 4، چة(یاْلسالم -)ط یالکافق، 5483عقوب، ینی، محمد بن یکل .47

 ه.ی، دار الکتب اْلسالم محمد آخوندی، تهران
، دار ، قم ثیتصحیح: دار الحد /      تحقیق      ، ث(یدار الحد -)ط یالکافق، 5473ــــــــ، ـــــــــــــــــ .47

 . ثیالحد
ولی صالح األصول و الروضة )للم -یشرح الکافق،       5777مازندرانی، محمد صالح بن احمد،  .44

 ه.ی، المکتبة اْلسالم تصحیح: ابوالحسن شعرانی، تهران /      تحقیق      ، (یالمازندران
، بیروت(-)ط بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار،  مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی .45

 . ق      5487، یرباء التراث العی، دار إح روتی، ب تصحیح: جمعی از محققان /      تحقیق      ، 7چ
 -ه )طیحضره الفقیشرح من ال  ین فیروضة المتق،  ق      5486مجلسی، محمدتقی بن مقصودعلی،  .46

، مؤسسه فرهنگی  پناه اشتهاردی، قم ن موسوی کرمانی و علییتصحیح: حس /      تحقیق      ، 7، چمة(یالقد
 اسالمی کوشانبور.

 ان.یلی، مؤسسه اسماع ، قم7، چ هیامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقلوق، 5454ــــــــ، ـــــــــــــــــــ .43
تصحیح: مؤسسة آل /      تحقیق      ، معرفة حجج الله علی العباد یاْلرشاد فق، 5457د، محمد بن محمد، یمف .47

 د.یخ مفی، کنگره ش ، قمتیالب
 ه.یالکتب اْلسالم، تهران، دار پیام امام علی ابن ابی طالبش، 5776مکارم شیرازی، ناصر،  .43
ن ی، تحقیق: موسی شبیری زنجانی، قم، جماعة المدرسیرجال النجاشش، 5765نجاشی، احمد بن علی،  .58

 .یالحوزة العلمیة بقم، مؤسسة النشر اْلسالم یف
تصحیح: مؤسسة آل /      تحقیق      ،  مستدرك الوسائل و مستنبط المسائلق، 5487،  ن بن محمدتقیینوری، حس .55

 .تی، مؤسسة آل الب قم ، تیالب
ام، آداب و اخالق در اسالم،  ش5763،  سییفراس، مسعود بن ع یورام بن أب .57 هیترجمه تنب /      مجموعه ورّ

 اسالمی آستان قدس رضوی. های اد پژوهشیی، مشهد، بنی، مترجم: محمدرضا عطا الخواطر




