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چکیده
نقش حاکمان در دینپذیری یا دینگریزی جامعه ،موضوع بحث بسیاری از پژوهشگران مباحث دینی و
اجتماعی قرار گرفته است .برخی از آنها بر پایه گزاره «النَّاسُ عَلَى دِینِ مُلُوکِهِم» حاکمان را تنها عامل
تعیینکننده فرهنگ دینی مردم دانستهاند .بررسی پیشینه این عبارت ،نشان از آن دارد که بهرغم تکرار آن در
برخی آثار پژوهشی معاصر ،در منابع معتبر شیعه و اهل سنت دیده نمیشود و در اندک آثاری که از آن یاد
شده ،یا سندی برایش ذکر نشده و یا بهصراحت ،مثلی رایج دانسته شده است .بررسی محتوایی این حدیث با
عرضه آن بر قرآن و با تشکیل خانواده حدیث ،گویای آن است که تأثیر منفی یا مثبت حاکمان بر دین و
فرهنگ جامعه ،پذیرفتنی است و واقعیتهای تاریخی آن را تأیید میکند؛ اما ازآنجاکه بر پایه برخی دیگر از
آیات و روایات ،عوامل متعددی در دینداری یا دینگریزی مردم نقش دارند ،نمیتوان حاکمان را تنها عامل
به حساب آورد؛ بهویژه که در برخی جوامع ،بهرغم حاکمیت رهبران صالح ،جامعه مسیر انحرافی خود را ادامه
داده و در برخی جوامع ،با وجود تالش گسترده و طوالنیمدت رهبران فاسد برای انحراف جامعه ،مردم کمتر
تحت تأثیر القائات آنها قرار گرفتند و باورهای اصیل خود را حفظ کردند .افزون بر این ،امروزه با برداشته شدن
انحصار دولتها در عرصههای سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اطالعرسانی ،و ظهور امپراتوریهای رسانهای
فراملی بیمسئولیت ،اما قدرتمند ،از میزان تأثیرگذاری مثبت و منفی حاکمان ملی در فرهنگ جامعه بهشدت
کاسته شده است.
واژههای کلیدی :حاکم ،فرهنگ ،دینداری ،دینگریزی.
 .1تاریخ دریافت 5733/55/78 :؛ تاریخ پذیرش5488/6/57 :
 .2استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسالمی رضوی؛ Roushan1344@yahoo.com
 .3استادیار گروه فقه و اصول دانشگاه علوم اسالمی رضوی؛ abolghasem.6558@yahoo.com
 .4دانشجوی دکتری علوم قرآنی و حدیث دانشگاه مازندران؛ mohsenkabirirad@gmail.com
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 .1طرح مسئله
روشن است که دسترسی ما به معارف الهی که در دو منبع اساسی آن ،یعنی قرآن و سنت ،بازتاب
یافته ،متفاوت است .آموزههای قرآنی ،بیکموکاست به ما رسیده و از گزند حوادث روزگار در امان مانده
است؛ اما سنت معصومان از طریق روایات موجود به ما رسیده و در این مسیر دچار آفتها و
آسیبهای فراوانی همچون نقل به معنا ،تحریف ،تصحیف ،جعل و وضع و ...شده است .همچنان که
رسالت حفظ روایات اهلبیت و پرهیز از فراموش شدن آن بر دوش عالمان نهاده شده ،جلوگیری از
ورود برخی گزارههای حدیثنما به منظومه روایی نیز وظیفهای مهم است .تبارشناسی برخی عبارات که
امروزه بهعنوان حدیث شناخته میشوند ،نشان از آن دارد که این عبارات که برخی دارای مفهومی درست
نیز هستند ،در گذر زمان بر اثر برخی اهمالها یا اغراض مذهبی و فرقهای ،شکل روایت به خود گرفته و
آرامآرام از چنان شهرتی برخوردار شدهاند که تردید در اصالت آنها ،برابر با تردید در مسلمات است!
در سالهای اخیر ،کارهای گستردهای در این حوزه شروع شده و پژوهشگران نشان دادهاند که برخی
از آنچه بهعنوان حدیث شناخته میشود و گاهی باعث کجپنداری جامعه میگردد ،حدیث نیست ،بلکه
گزارهای عامیانه یا ضربالمثل است که بنا به دالیلی ،ازجمله همسویی با مذاق و مشرب برخی جریان
های فکری ،بهتدریج پذیرفته شدهاند .یکی از گزارههایی که تصور میشود بنا به دالیل پیشگفته،
َ
حدیث تلقی شده ،عبارت « َالناس َعلی ِدی ِن مل ِوک ِهم» است .این اندیشه که حاکمان و حکومتها
تعیین کننده دین و راه و روش زندگی مردم هستند ،در اعصار مختلف در بین مردم و اندیشمندان جهان
اسالم وجود داشته و با توجه به برخی واقعیتهای اجتماعی و تجربیات فردی ،آنچنان در فکر و ذهن
مردم رسوخ کرده که پذیرش آن بهعنوان روایت ،بهآسانی انجام شده است.
ََ
این جستار در پی پاسخ به این پرسش است که استناد به گزاره « َالناس علی ِدی ِن مل ِوک ِهم» برای اثبات
نقش انحصاری حاکمان در دینداری جامعه از چه میزان اعتبار و استواری برخوردار است.
 .2مفاهیم و اصطالحات
الف) َم ِلک :ترجمه تحتاللفظی واژه «ملک» ،سلطان و شاه است؛ اما روشن است که مراد از آن
در اینجا ،حاکم است .مفهوم متعارف و رایج حاکم ،هر فردی است که بهگونهای ،از قدرت سیاسی
برخوردار است و با عناوین متفاوتی مانند خلیفه ،سلطان ،شاه ،والی ،رئیسجمهور ،وزیر ،استاندار،
فرماندار و ...اعمال قدرت میکند.
ب) دین :واژه دین د ر فرهنگ لغات ،مترادف با کلماتی چون حکم و قضا ،رسم و عادت ،شریعت و
مذهب ،همبستگی و غیر آن آمده است (دهخدا ،5733 ،ج :7ص .)537-534در اصطالح نیز دین،
مجموعهای از برنامههای عملی هماهنگ با نوعی جهانبینی است که انسان برای رسیدن به سعادت
خود ،آن را وضع میکند یا از دیگران میپذیرد (طباطبایی ،5777 ،ص)787؛ اما به نظر میرسد مراد
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از دین ،مفهومی گستردهتر ،یعنی فرهنگ جامعه است.
 .3تبارشناسی گزاره «النَّاسُ عَلَى دِینِ مُلُوکِهِم»

با جستوجو در منابع و نرمافزارها ،این گزاره در منابع روایی متقدم شیعه و اهل سنت یافت نشد.
در منابع شیعه ،اولین کسی که از این گزاره بهعنوان حدیث یاد کرده ،علیبنعیسی اربلی (م637ق) در
کتاب َک ْشف الغ َمة فی َم ْع َرفة ّ
األئمة است .ایشان در بررسی شخصیت یزیدبنمعاویه ،پس از بیان
ِ ِ
حاالت و رفتار وی و آبای او ،شعری را بیان میکند که وی در مراسم ورود اسرای کربال به شام خواند و
در ذیل آن مینویسد :والناس علی دین ملوکهم کما ورد فی الحدیث والمثل( .اربلی5775 ،ق ،ج:7
ص )75یادکرد این نکته ،شایسته است که به نظر میرسد واژه حدیث در این عبارت ،در معنای لغوی
آن ،یعنی گفتار به کار رفته است ،نه م عنای اصطالحی آن .شاهد این مدعا آن است که ایشان در کتاب
خود ،برای حدیث ،از واژه روایت استفاده کرده است .پس از ایشان ،مرحوم محمدتقی مجلسی در
کتاب لوامع صاحبقرانی ،معروف به شرح فقیه ،از این جمله بهعنوان خبر مشهور (مجلسی5454 ،ق،
ج ،7ص )434نام برده و در جای دیگر از آن بهعنوان حدیث شریف که از حضرت سیدالمرسلین و
ائمه طاهر مشهور و معروف است ،یاد کرده (همان ،ج ،7ص ،)77اما سند و منبعی برایش ذکر نکرده
است .جالب توجه اینکه فرزند ایشان ،مرحوم محمدباقر مجلسی در سراسر بحار االنوار و دیگر کتب
خود اصال از این عبارت ،ذکری به میان نمیآورد و مالصالح مازندرانی در شرح خود بر کافی ،این
عبارت را مثل مشهور معرفی میکند (مازندرانی5777 ،ق ،ج ،57ص573؛ همان ،ج ،6ص.)774
برخی پژوهشگران ،این روایت را به خصال مرحوم شیخ صدوق ارجاع دادهاند (عبدی5774 ،ش،
ص)35؛ درحالیکه در متن خصال این روایت وجود ندارد! این اشتباه از آنجا ناشی شده که مترجم
خصال ،این گزاره را در دو جا از کتاب آورده است و لذا کسانی که به اصل کتاب مراجعه نکرده و تنها به
ترجمه کتاب بسنده کردهاند ،دچار این اشتباه شده و آن را به خصال ارجاع دادهاند.
جمعی دیگر ،این گزاره را به بحاراالنوار ارجاع دادهاند (قرائتی5778 ،ش ،ص773؛ همو5737 ،ش،
ص33؛ حسینی شیرازی7887 ،م ،ج :4ص74؛ همان ،ج ،4ص587؛ همان ،ج ،5ص77؛ شهرستانی،
5476ق ،ص35؛ شاکرین5773 ،ش ،ص53؛ عابدی5777 ،ش ،ص73؛ زارع خورمیزی5735 ،ش،
ص785؛ فتاحی5738 ،ش ،ص .)755این عبارت در برخی چاپهای بحاراالنوار (مجلسی5487 ،ق،
ج ،7ص )587آمده است ،اما از مرحوم مجلسی نیست ،بلکه این عبارت از رساله فیض قدسی مرحوم
1
نوری در شرح حال عالمه مجلسی است که در مقدمه جلد  587بحار چاپ شده است.
ْ
َْ
ْ ّ
َ
ْ ْ
 .1ال ْفیض القدسی فی ت ْر َج َمة ال َعال َمة ال َم ْج ِلسی ،کتابی به زبان عربی ،نوشته میرزا حسین نوری (متوفای 5778ق) در شرححال
محمدباقر مجلسی است .این کتاب ،عالوه بر چاپ در جلد اول بحار چاپ کمپانی ،و جلد  587چاپ بیروت ،بهصورت
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َ

قدیمیترین منبع از منابع اهل سنت که از عبارت « َالناس َعلی ِدی ِن مل ِوک ِهم» بهعنوان «خبر» یاد
کرده ،کتاب التبر المسبوك فی نصیحة الملوك از ابوحامد غزالی (585-458ق) است (غزالی ،بیتا،
ص .) 57-55پس از آن ،این عبارت در برخی منابع اهل سنت دیده میشود (العسقالنی الشافعی،
بیتا ،ج ،3ص ،)555اما از آن به عنوان روایت یا خبر نام برده نشده است (حقی بروسوی5573 ،ق،
ج ،58ص .)775برخی منابع اهل سنت حدیث بودن آن را بهصراحت انکار کردهاند (الصدیقی الهندی
َ
الف َت ِنی5747 ،ق ،ص.)558
بررسی پیشینه این گزاره نشان از آن دارد که حدیث نیست ،بلکه مثلی است که با توجه به سازگاری
آن با مذاق عامه که همه پدیدهها ،بهویژه بسیاری از کاستیها را ناشی از عملکرد حاکمان میدانند ،و
نیز همسویی با برخی واقعیتهای اجتماعی ،به منابع راه یافته و در نتیجه سهلانگاری یا غفلت برخی
نویسندگان ،روایت نامیده شده است .در هر صورت ،چه آن را روایت بدانیم و چه روایت بودن آن را
انکار کنیم ،شایسته است آن را از نظر محتوایی بررسی کرده ،میزان نقش حاکمان در فرهنگ جامعه را
با معیارهای دینی ،یعنی قرآن ،سنت ،عقل و تجربههای عاقالن ،محک بزنیم.
 .4بررسی محتوایی
حدیثشناسان برای بررسی روایات و شناخت سره از ناسره ،تنها به بررسی سندی بسنده نمیکنند،
بلکه با معیارهایی همچون سازگاری با قرآن ،سنت ،عقل ،تاریخ ،تجربه و واقعیتهای خارجی ،روایات را
َ
محک میزنند .ازاینرو شایسته است گزاره « َالناس َعلی ِدی ِن مل ِوک ِهم» را با این معیارها بررسی کنیم.
پیش از بررسی محتوایی این گزاره ،یادکرد این نکته شایسته است که ظاهر این گزاره ،نشان از انحصار
تأثیر حاکم در فرهنگ جامعه دارد؛ در این جستار ،این گزاره بر پایه مفهوم ظاهریاش بررسی میشود.
 .1-4تأثیر حاکمان بر فرهنگ جامعه از منظر قرآن

قرآن کریم ضمن تبیین ویژگیهای فکری و رفتاری برخی حاکمان ،بهطور صریح یا با اشاره ،به
تبیین نقش منفی یا مثبت آنها در فرهنگ مردم پرداخته است .در داستان سلیمان و بلقیس ،دو اثر
َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
تسلط شاهان بر جامعه از زبان ملکه صبا ،اینگونه برشمرده شده است :قالت ِإن الملوك ِإذا َدخلوا ق ْریة
َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ
ون( نمل .)74 :اولین اثر ،فاسد کردن جامعه و دومین اثر،
أفسدوها وجعلوا أ ِعزة أه ِلها أ ِذلة وکذ ِلك یفعل
خوار و خفیف کردن افراد عزتمند جامعه است .شایان یادکرد است که این سخن از زبان ملکه
مستقل با تحقیق جعفر نبوی در نشر مرصاد قم در سال 5453ق نیز چاپ شده است .مرحوم نوری در کتاب فیض قدسی
پس از تجلیل از ناصرالدینشاه قاجار و تالشهای وی در ترویج معارف دینی ،مینویسد ... :فإن الناس علی دین ملوکهم
فأخذ کل مؤمن من ذلك حظه و حاز منه قسطه.

48

نقش حاکمان در دینپذیری جامعه؛ مطالعه موردی...

صباست ،اما با توجه به این نکته که شیوه عقالی عالم در محاورات ،بر آن است که هرگاه در ضمن
سخنان خود ،دیدگاهی گزارش کنند و آن را بهطور صریح یا بهطور ضمنی رد نکنند ،نشان از تأیید آن
سخن از سوی گزارشکننده دارد( ،افتخاری5737 ،ش ،ص )57می توان این دیدگاه را به قرآن نسبت
َََ َ َْ َ
ون بر آن صحه گذاشته است (طبرسی5753 ،ش ،ج،57
داد .افزون بر این ،عبارت وکذ ِلك یفعل
ص .) 586گرچه فساد عام است و هرگونه فسادی اعم از فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و ...را شامل
میشود ،ازآنجاکه فساد فرهنگی خطرناکتر است و نیز با توجه به اینکه از برخی آیات قرآن برمیآید که
مراد از فساد ،فساد فرهنگی و در امور معنوی است 1،میتوان نتیجه گرفت فسادی که شاهان در جامعه
به وجود میآورند ،شامل فساد در امر دین و باورهای دینی مردم نیز میشود.
همچنین قرآن کریم در آیاتی با برشمردن برخی ویژگیهای طاغوت ،نقش طاغوت و پیروی از وی
ََ
ََ
ْ
ْ َ َ ُّ
َ َ ُّ
َ ّ َ ََ َ َ
ور َو ال ِذی َن کفروا
را در گمراهی جامعه تبیین کرده است :الله و ِلی ال ِذین آمنوا یخ ِرجهم ِمن الظل ِ
مات ِإلی الن ِ
َ
َأ ْولیاؤهم َا ّلطاغوت ی ْخرج َونه ْم م َن َا ُّلنور إ َلی َا ُّلظلمات أ َ َ ْ
َّ ْ
ون( بقره.)753 :
خالد
ولئك أصحاب الن ِار هم ِفیها ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
از برخی آیات قرآن کریم نیز برمیآید که حاکمان گاهی نقشی مثبت در فرهنگ مردم دارند؛
چنانکه به نقش حضرت داوود و سلیمان در مقام حاکم در ترویج ارزشهای الهی (بقره587 :؛ نساء:
567؛ انعام74 :؛ انبیاء33 :؛ نمل 55 :و )...و نیز به نقش حاکمی مانند طالوت در هدایت جامعه و
مبارزه با طاغوت (بقره 743 :و  ،)743اشاره شده است.
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
هوای نفس دراینباره نقشی مهم و تعیینکننده دارند (بقره787 :؛ ابراهیم .)73 :اصوال از نظر قرآن،
بااینکه عوامل متعددی انسان را به گمراهی سوق میدهد ،هیچکس حق ندارد گناه انحراف خود را به
گردن آنها بیندازد .کسانی در قیامت تالش میکنند مستکبران را عامل گمراهی خود معرفی کنند:
ّ
َ َ َ ُّ
َ َ ْ َ ْ َ ّ ّ َ ْ ََ َ َ ْ َْ ْ ْ َ َ ّ ْ َ
ذاب
ع
َ وب َرزوا ِلل ِه َج ِمیعا فقال الض َعفاء ِلل ِذین ِاستکبروا ِإنا کنا لکم تبعا فهل أنتم مغنون عنا ِمن
ِ
َ ّ ْ َ
َْ َ َ
واء َع َلینا َأ َجز ْعنا َأ ْم َص َب ْرنا ما َلنا م ْن َ
دانا َا ّلله َل َه َدیناک ْم َس ٌ
ص( ابراهیم)75 :
ی
ح
م
ه
و
ل
وا
قال
ء
ی
ش
الل ِه ِمن
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ

اما پاسخ میشنوند:

ْ َ َْ
َ
َ ََ
ََ ْ َْ
َ َ َ
َْ
َْ َ َ ّ ََ
َ وقال الشیطان ل ّما ق ِض َی األ ْمر ِإن الل َه َوعدک ْم َوعد ال َح ِّق َو َوعدتک ْم فأخلفتک ْم َو ما کان ِلی علیک ْم
ْ
َ َ
َْ
ََ
َْ
َ َ
ّ َْ َ
طان ِإال أن َدع ْوتک ْم ف ْاس َتج ْبت ْم ِلی فال تلوم ِونی َو لوموا أنف َسک ْم ما أنا ِبم ْص ِر ِخک ْم َو ما أنت ْم
ِم ْن سل
ٍ
َ َ ْ َ ٌ َ
َ َ َ ّ
َْ َْ
ْ
ِّ َ َ ْ
ذاب أ ِلی ٌم( ابراهیم.)77 :
ون ِم ْن ق ْبل ِإن الظ ِال ِمین لهم ع
ِبمص ِر ِخی ِإنی کفرت ِبما أشرکتم ِ

ْ َْ
َ َ َ َ ْ َ ْ
األ ْرض َقال ْوا إ َن َما َ
نحن م ْص ِلحون؛
فی
ِ
 .1در آیه  55سوره بقره ،فساد در برابر اصالح قرار گرفته است :و ِإذا ِقیل لهم ال تف ِسدوا ِ
ِ
«و هنگامی که به آنان گفته شود در زمین فساد نکنید ،میگویند ما فقط اصالحکنندهایم».
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 .2-4روایات همسو با گزاره «النَّاسُ عَلَى دِینِ مُلُوکِهِم»

بر پایه این باور که همه روایاتی که از معصومان به ما رسیده ،از یک منبع سرچشمه گرفته،
بررسی روایاتی که از نظر محتوایی ،دارای هماهنگی و همخوانی هستند ،دارای اهمیت فراوان است.
نسبت میان آنها که از آن بهعنوان
یافتن احادیث هممضمون و ناظر به یک موضوع محوری ،با شناخت
ِ
تشکیل خانواده حدیث یاد می شود ،یکی از مراحل مهم روش فهم حدیث است؛ لذا هرچند عبارت
َ
« َالناس َعلی ِدی ِن مل ِوک ِهم» در متون روایی وجود ندارد ،روایات هممضمون با ظاهر این گزاره در انحصار
تأثیر حاکمان در اصالح و افساد فرهنگ جامعه ،نسبتا زیاد است.
محتوای برخی از این روایات بهطور کامل و صریح دارای همخوانی و هماهنگی با این گزاره است
و از برخی دیگر ،این مفهوم بهطور ضمنی برداشت شدنی است .البته در هر دو دسته ،برخی روایات،
چه بر مبنای وثوق صدوری و چه بر مبنای وثوق سندی ،معتبر است و برخی دیگر ،از اعتبار الزم
برخوردار نیست که ما در این جستار از این دسته روایات بهعنوان مؤید یاد میکنیم.
 .1-2-4روایات صریح و معتبر

َ
همانطور که گفته شد ،برخی روایات ،بهطور صریح با گزاره « َالناس َعلی ِدی ِن مل ِوک ِهم» دارای

همسانی محتواییاند و بر مبنای متقدمان و متأخران دارای اعتبارند .برخی از این روایات عبارتاند از:
ْ
َ
َ
...ف َلی َس ْت َت ْصلح َ
الة...
الر ِعیة ِإال ِب َص
 .5در بخشی از خطبه  756نهجالبالغه میخوانیم:
الح الو ِ
ِ
(کلینی5483 ،ق ،ج ،7ص757؛ شریف رضی5454 ،ق ،ص 777و )777؛ «مردم اصالح نمیشوند
مگر با اصالح حاکمان.»...
حضرت علی در ادامه این فراز از خطبه ،هفت اثر مثبت و هفت اثر منفی تأثیر حاکمان بر
ََ
جامعه را برمیشمارد؛ بهگونهای که میتوان گفت برخی از منابعی که عبارت « َالناس علی ِدین مل ِوک ِهم»
ِ
را به آن حضرت نسبت دادهاند ،آن را برداشتی از این خطبه دانستهاند (مکارم شیرازی5776 ،ش ،ج،7
ص.)747-748
.7

ْ
َ َ ْ َ
َ َ ْ َ
َ
م َح َمد ْبن ی ْحیی ع ْن أح َمد ْبن م َح َم ٍد َوم َح َم ِد ْبن الح َسین ع ْن م َح َم ِد ْبن ی ْحیی ع ْن طل َحة ْبن َزی ٍد
َ ِ
ِ
ِ
ّ ِ
ِ
َ
َ َ َ َ
َ َ َ
ع ْن أ ِبی ع ْب ِد الل ِه قال :قال االمام الصادق :إن االئمة فی کتاب الله عز وجل إمامان ،قال الله -تبارك
َ
َ ََْ
ّ
َ َ ْ َ
الله قبل َ
أمرهمَ ،و
الناس؛ یقدمون أمر
بأمر
ال
)
37
اء:
ی
(انب
و تعالی :-و جعلناه ْم أ ِئمة یهدون بامرنا
ِ
َ َ َ
َ ََْ ْ َ َ ْ َ
ون إ َلی َالنار؛ (قصص )45 :ی ّقدمون َ
أمرهم قبل أمر
حکم الله قبل ح ِ
کم ِهم .قال :و جعلناهم أ ِئمة یدع ِ
ِ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ َ
َ
کتاب الله ع ّز َو َجل( 1.کلینی،
الله ،و ح ِ
کم الله و یأخذون بأهوائهم ِخالف ما فی ِ
کم ِهم قبل ح ِ

َ
ْ
َ
« .1امام صادق :ائمه در کتاب خدای عز و جل بر دو گونهاند؛ چنان که خود گفته استَ  :و َج َعلناه ْم أ ِئ َمة ْیهدون به امرنا؛
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نقش حاکمان در دینپذیری جامعه؛ مطالعه موردی...

5483ق ،ج ،5ص)756

هر چند این روایت بهخاطر وجود طلحةبنزید که غیرامامی عادل است ،موثق شمرده میشود ،اما
در تمامی کتب تفسیر روایی در ذیل آیه  37سوره انبیاء مورد استناد قرار گرفته است (فیض کاشانی،
5455ق ،ج ،7ص743؛ بحرانی5455 ،ق ،ج ،7ص773؛ العروسی الحویزی5455 ،ق ،ج،7
ص .) 45در این روایت از نقش حاکمان عدل و جور در هدایت و ضاللت جامعه و تأثیر آنها بر فرهنگ
مردم بهطور صریح سخن به میان آمده است.
.7
ِّ َ ْ
َ ْ
َ
َ
َ َ َ َََ
َََ
ِّ َ
َ َ
حدث َنا َج ْعفر ْبن ع ِلی الک ِوفی َر ِح َمهالله قال حدث ِنی َجدی ال َح َسن ْبن ع ِلی ع ْن َجد ِه ع ْب ِد الل ِه ْبن
َ َ َ َِ
ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ
َ
َ
َ َ َ
الشعیری َعن َا َ
لص ِاد ِق َج ْعف ِر ْبن م َح َم ٍد ع ْن أ ِبی ِه ع ْن َآب ِائ ِه قال :قال
اد
ی
ز
ی
ب
أ
المغیرة عن إسماعیل بن
ٍ
ِ
َ َ َِ
ِ ِ َ ِ ِْ َ ِ ِ ِ َ َ َ ِ َ َ ِ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ْ
َرسول الل ِهِ :صنف ِان ِم ْن أ َم ِتی ِإذا َصلحا َصلحت أ َم ِتی َو ِإذا ف َسدا ف َسدت أ َم ِتی األ َم َراء َوالق َراء (صدوق،
5736ش ،ص.)766

َ
الشعی ِری که غیرامامی عادل است ،موثق شمرده
این روایت بهخاطر وجود ِإ ِ
سماعیل ِبنأ ِبی ِزی ٍاد ِ
میشود .مرحوم محمدتقی مجلسی در شرح من ال یحضر در ذیل این روایت مینویسد :و فی القوی
کالصحیح و این روایت را معتبر میداند (مجلسی5486 ،ق ،ج ،3ص.)768
.4
َ
الخصالْ ،ال َع َطار َع ْن َأبیه َع ْن م َح َمد ْبن َأ ْح َم َد َعن ْابن َم ْعروف َعن ْابن َغ ْز َو َان َعن َ
السک ِونی ع ْن
ِ
ٍ
ِ
َ َ
َ
َِ َ َ َ
ِ َ َ َ َ َ َ َ ِ ْ َ َ َ ِ َ َ َ ِ َ َ ْ ِ َِ ْ 
ِصنف ِان ِمن أم ِتی ِإذا صلحا صلحت أم ِتی و ِإذا فسدا
َج ْعف ِر ْبن م َح َم ٍد ع ْن أ ِبی ِه قال :قال َرسول الل ِه
َ َ ْ ِ
ْ
َ َ ْ َ
َ َ
َ
ف َسدت أ َم ِتیِ .قیل :یا َرسول الل ِه َو َم ْن ه َما؟ قال :الفق َهاء َواأل َم َراء (همو5487 ،ق ،ج ،7ص43؛
صدوق5736 ،ش ،ص766؛ همو5767 ،ش ،ج ،5ص76؛ حر عاملی5487 ،ق ،ج ،6ص.)577

سند دیگر این روایت اینگونه است :محمد بن علی بن الحسین فی األمالی عن جعفر بن علی عن
جده الحسن بن علی عن جده عبد الله بن المغیرة عن إسماعیل بن أبی زیاد عن الصادق( صدوق،
5736ش ،ص.)766
این روایت در دو سلسله سند ،دارای یک اختالف متنی نیز هست که در دومی بهجای واژه فقهاء،
واژه القراء آمده است که بر پایه بررسی صورتگرفته در متون اهل سنت و نسخه بدلهای موجود ،کلمه
فقهاء دقیقتر است .در هر صورت ،در هر دو سند و در همه نسخهها ،واژه «أ َم َراء» موجود است.
«آنان را امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت میکنند» ،نه به امر مردم؛ یعنی امر خدا را بر امر خود ،وحکم خدا را بر حکم
َ ََْ ْ َ َ ْ َ
ون إ َلی َ
الن ِار؛ «و آنان را امامانی قرار دادیم که به آتش دعوت
خود مقدم میدانند؛ و گفته است :و جعلناهم أ ِئمة یدع ِ
میکنند»؛ اینان امر خود را بر امر خدا و حکم خود را بر حکم خدا مقدم میدارند ،و به پیروی هوای نفس خود -بر خالف
آنچه در کتاب خدای عز و جل آمده است -میپردازند».
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بهدلیل اینکه درباره ابنغزوان توثیق یا ذمی نرسیده ،سند روایت اول که از خصال صدوق ذکر شد،
ضعیف است و سند دیگری که از امالی صدوق مطرح شد ،بهدلیل غیرامامی بودن سکونی موثق است
(عالمه حلی5487 ،ق ،ص533؛ نجاشی5765 ،ش ،ص.)76
 .2-2-4روایات صریح غیرمعتبر (ضعیف)

برخی روایات با آنکه در داللت بر نقش حاکمان در فرهنگ دینی مردم صراحت دارند ،از نظر
سندی از اعتبار الزم برخوردار نیستند و بر پایه اصطالح متأخران ،ضعیف شمرده میشوند .برخی از
این روایات ،عبارتاند از:
.5
َ
ْ
ْ
َ
ِّ
ِّ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ّ
َ َ
َ
الت ِه ِإحی َاء کل ح ٍق َو کل عد ٍل َو ِإ َماتة کل ظل ٍم َو
اْلمام الصادق ... :أن ِفی ِوالی ِة و ِالی العد ِل و و ِ
ِ
ْ
َ َ َ َ َ
َ ََ
َْ
َْ
َج ْور َو َف َساد َفل َذل َك َک َان َ
الس ِاعی ِفی تق ِو ی ِة سلط ِان ِه َو الم ِعین له علی ِوالی ِت ِه َس ِاعیا ِإلی طاع ِة الل ِه مق ِّو یا
ٍ ِ ِ
ٍ
1
ِل ِدی ِن ِه (ابنشعبه حرانی5484 ،ق ،ص.)777

ابنشعبه حرانی ،مرحوم مجلسی و آیتالله بروجردی ،هیچیک برای این روایت سندی ذکر
نکردهاند و مرحوم مجلسی و آیتالله بروجردی این روایت را از تحف العقول نقل میکنند (مجلسی،
5487ق ،ج ،37ص743؛ بروجردی5776 ،ش ،ج ،77ص.)778
َْ
َ َ
َ .7و قال [علی]َ الناس به امر ِائ ِه ْم أش َبه ِم ْنه ْم ِب َآب ِائ ِه ْم (ابنشعبه حرانی5484 ،ق ،ص .)787مرحوم
حرانی و مجلسی برای این روایت نیز سندی ذکر نکردهاند.
.7
َ
ْ َ ْ َ ْ
َ َ َ ْ ََ َ ْ َ
ُّ ْ َ َ َ َ
َ َ
َْ
وك َو أ ْب َن َاء الدنیا ف ِإن ذ ِلك
ِکتاب زی ٍد النر ِسی ،قال س ِمعت أبا عب ِد الل ِه یقول ِإیاکم و ِغشیان المل ِ
َ
ْ َ َ ََ َ ْ
َ ِّ ْ َ َ َ
ُّ ْ َ َ َ َ
َْ ْ َ ْ ْ ْ َ
وك َو أ ْب َن ِاء الدنیا ف ِفی ذ ِلك ذ َهاب
یصغر ِنعمة الل ِه ِفی أعی ِنکم و یع ِقبکم کفرا و ِإیاکم و مجالسة المل ِ
ْ
َ َ َ
َْ ْ
َ
َ ََ َ
َ َ
َ
ورث ق َس َاو َة القل ِب َو ی ْسلبکم الخشوع َو علیك
ِدی ِنک ْم َو ی ْع ِقبک ْم ِنفاقا َو ذ ِلك َد ٌاء َد ِوی ال ِشف َاء له َو ی
ِ
َ َ َ َْ
َ ْ َ ُّ َ ْ َ َ
َ َ َ َ َ
ْ َْ َ
َ ْ َ
َ
األ ْو َ
اس ف ِع ْنده ْم ت ِجدون َم َع ِادن الج ْو َه ِر َو ِإیاک ْم أن تمدوا أط َرافک ْم ِإلی
الن
ن
م
اط
س
و
اس
الن
ن
م
ال
ک
ِباألش
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ْ َ ِ ُّ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ِ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ
َما ِفی أی ِدی أبن ِاء الدنیا فمن مد طرفهالی ذ ِلك طال حزنه و لم یشف غیظه و استصغر ِنعمة الل ِه ِعنده
َ َ
َ ُّ ْ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ
ْ َْ َ
َ َ
ود ِه َس ِاکبا
فی ِقل شکره ِلل ِه و انظر ِإلی من هو دونك فتکون ِألنع ِم الل ِه ش ِاکرا و ِلم ِزی ِد ِه مستو ِجبا و ِلج ِ

(مجلسی5487 ،ق ،ج ،37ص.)763

زید نرسی ،از اصحاب امام صادق( طوسی5473 ،ق ،ص )786یا امام کاظم( نجاشی،
« .1امام صادق :در والیت والی عادل و فرمانداران او ،هر عدل و هر حقی زنده میشود ،و هر ستم و جور و فسادی میمیرد.
به همین جهت هرکس که در تقویت استیالی حاکم عادل بکوشد و به او مدد رساند ،با کوشش ،به فرمانبرداری از خدا و
مدد رساندن به دین خدا پرداخته است».
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5765ش ،ص ) 534و دارای اصل بوده است .ازآنجاکه درباره او مدح و ذمی نرسیده ،عالمه حلی قائل
به توقف در مورد روایات وی شده است (عالمه حلی5487 ،ق ،ص .)777مرحوم غضائری،
نظر ابنبابویه مبنی بر مجهول بودن وی و نیز ساختگی بودن کتابش را اشتباه میداند؛ چراکه محمد
بن ابیعمیر از زید نرسی نقل حدیث کرده است و ایشان فقط از ثقات نقل میکند (ابنغضائری،
5778ش ،ص.)67
.4
َ
َ
َ َ
َ
ْ
َ
َو َک َت َب َأبو َث ْر َو َان َق َال َو فی ک َ
اب ع َم َر ْبن َس ْع ٍد أیضا َو ک َت َب ِإلی ج ْن ِد ِه یخ ِبره ْم ِبال ِذی له ْم َو ال ِذی
ت
ِ ِ
َ َ َ
ْ ِْ َ َ َ ِ َ ْ َ َ َ
ََ
َ
الل َه َج َع َلک ْم فی ْال َح ِّق َجمیعا َس َواء َأ ْس َو َدک ْم وَ
علی ِه ْم ِم ْن ع ْب ِد الل ِه ع ِلی أ ِمی ِر المؤ ِم ِنین أما بعد ف ِإن
ِ
ِ
َ
ْ
ْ َ
ْ َ
َ ْ
َ ْ
ْ
َ
َ ْ
أح َم َرک ْم َو َج َعلک ْم ِم َن ال َو ِالی َو َج َعل ال َو ِالی ِم ْنک ْم ِب َم ْن ِزل ِة ال َو ِال ِد ِم َن ال َول ِد َو ال َول ِد ِم َن ال َو ِال ِد ال ِذی ال
َ
َ ََ
ََ
ََ
َ َ
ی ْکفیه ْم َم ْنعهایاه ْم م ْن َط َلب َعد ِّوه َو ُّ
الت َه َم ِة ِب ِه َما َس ِم ْعت ْم َو أط ْعت ْم َو قضیتم ال ِذی علیک ْم َو ِإن حقک ْم
ِ
ِ
ِ ِ
َ َ ِ ْ َ ْ َ ُّ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ
َ
ْ
َع َلیه ْان َصافک ْم َو َ
َ
َ
َ
الت ْع ِدیل بینکم و الکف ِمن ِقب ِلکم ف ِإذا فعل ذ ِلك وجبت طاعته ِبما وافق الحق و نصرته
َْ
ْ َ َ
َ َ
ََ
َ َ
َْ
َ َ َ
َْ َ َ
َْ َ
ض قال ع َمر ال َو َزعة ال ِذی َن یدفعون عن
علی ِسی َر ِت ِه َو الدفع ع ْن سلط ِان الل ِه ف ِإنک ْم َو َزعة الل ِه ِفی األ ْر
ِ
ِ
َْ
َ َ
ْ
ُّ
األ ْر َ ْ َ ْ
الظ ْلم َفکونوا ل َله ْاع َوانا َو لدینه ْان َصاراَ -
الحهاِ -إن الل َه ال ی ِح ُّب
ی
ف
وا
د
س
ف
ت
ال
و
ِ
ض بعد ِإص ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ْ ِْ
ِ
المف ِس ِدی َن (مجلسی5487 ،ق ،ج ،37ص.)756

از کتابهای ابوثروان و عمربن سعد در کتب رجالی سخنی به میان نیامده و عالمه مجلسی هم
سلسله سند آن را ذکر نمیکند .بنابراین روایت ،مرسل و ضعیف است.
.5

ْ
ْ
ْ
َ
َ َ ْ َ
َ َ
َ ْ
َ
ع ِلی ْبن الح َسین الم َؤ ِّدب ،ع ْن أح َمد ْبن م َح َم ِد ْبن خ ِال ٍد؛ َو أح َمد ْبن م َح َم ٍد ،ع ْن ع ِلی ْبن ال َح َسن
َ َ ِ َ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ َ َ َََ َ
َ
َ
التی ِمی َج ِمیعا ،ع ْن ِإ ْس َم ِاعیل ْبن ِم ْه َران ،قال :حدث ِنی ع ْبد الل ِه ْبن ال َح ِار ِث ،ع ْن َج ِاب ٍر :ع ْن أ ِبی َج ْعف ٍر،
ِ
ِّ َ َ َ َ ْ َ َ
ّ َ
َق َالَ « :خ َط َب َأمیر ْالم ْؤمنی َنَ الن َ
اس ِب ِصفی َن ،ف َح ِمد الل َه َو أث َنی علی ِهَ ،و َصلی علی م َح َم ٍد َالن ِبی ،ث َم
ِِ
ِ
ْ
الرعیة إ َال ب َ
َق َالَ ... :ف َلی َس ْت َت ْصلح َ
الة( ...کلینی5473 ،ق ،ج ،7ص757؛ صدوق،
و
ال
الح
ص
ِ
ِ ِ ِ
ِ
5735ق ،ج ،7ص.)533

این روایت دو سند دارد که هر دو سند آن به عبداللهبنحارث میرسد .در مورد عبداللهبنحارث
گفته شده که برادر مالکبناشتر نخعی است (طوسی5473 ،ق ،ص )38و نسبت به جرح و تعدیل
ایشان عالمه حلی توقف کرده ،اما کشی میگوید وجود وی در سند ،بر ضعف روایت داللت میکند
(کشی5484 ،ق ،ص.)533
.6
َ ْ َ
ْ
َ َ ْ َ
َ َ
َْ َ
َ
َ
س ع ْن أح َمد ْبن ِزی ِاد ْبن َج ْعف ٍر ال َه َمذ ِانی ع ْن ع ِلی ْبن
مح َمد ْبن ع ِلی ْبن الح َسین ِفی ال َمج ِال
ِ
َ ُّ َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ََ َ َ
وسی ْبن إ ْس َماعی َل َع ْن َأبیه َع ْن َج ِّده م َ
إ ْب َراهی َم َع ْن م َ
وسی ْبن َج ْعف ٍر أنه قال ِل ِشی َع ِت ِه :ال ت ِذلوا ِرق َابک ْم
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
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َ َ َْ
ََ
َ ْ َ َ َ ََ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ
َ ْ َ َ َ
اصالحه ف ِإن َصالحک ْم
ِب َت ْر ِك طاع ِة سلط ِانک ْم ف ِإن کان ع ِادال فاسألوا الله بقاه و ِإن کان ج ِائرا فاسألوا الله
ََ
َ
َ
َ َ
ْ
َ َْ
الح س ْل َطانک ْم َو إ َن ُّ
الس ْل َط َان ْال َعاد َل ب َم ْنز َلة ْال َوالد َ
الر ِحی ِم فأ ِح ُّبوا له َما ت ِح ُّبون ِألنف ِسک ْم َو اک َرهوا له
ِ ِ ِ ِ ِِ
ِفی ص ِ َ ِ
ِ
َ َ َْ َ
ون ِأل ْنف ِسک ْم (صدوق5736 ،ش ،ص.)777
ما تکره

در این روایت ،موسیبناسماعیل و پدرش ،اسماعیل ،فرزند امام کاظم و امام مذهب اسماعیلیه
وجود دارد .کتب رجالی شیعه هیچکدام در مورد توثیق یا ذم اسماعیلبنموسیبنجعفر مطلبی بیان
نکردها ند؛ فقط مرحوم نجاشی در مورد محل سکونت وی در مصر و نیز افرادی که از وی نقل روایت
کردهاند ،سخن میگوید (نجاشی5765 ،ش ،ص .)458در مورد موسیبناسماعیل هم هیچ توثیق یا
ذمی نرسیده است (صدوق5736 ،ش ،ص.)777
.3
َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ
َو َع ْنه َع ْن ه َشام ْبن َسالم َع ْن َحبیب ِّ
الس ِج ْس َت ِانی ع ْن أ ِبی َج ْعف ٍر قال :قال الله ت َب َارك َو ت َعالی
ِ
ِ
ِ َ ْ ِ ْ َ ٍ َ َ ْ َ ِ َ ٍ ِّ َ َ َ َ َ َ
َْ
الله َو إ ْن َک َانت َ
َ َ ِّ َ َ َ َ
الر ِعیة ِفی أع َم ِال َها َب َرة
ن
م
س
ی
ل
ر
ائ
ج
ام
م
إ
ل
ک
ة
ی
ال
و
ب
ت
ان
د
م
ال
س
ْل
ا
ی
ف
ة
ٍِ
ِ ِ
ألعذبن َکل ر ِعی ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ َ
َْ
َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ِّ َ َ
الله َو إ ْن َک َانت َ
َ َ َ ْ َ َ َ ْ ِّ َ
الر ِعیة ِفی أنف ِس َها
ِ
ت ِقیة و ألعفون عن کل ر ِعی ٍة ِفی ا ِْلسال ِم دانت ِبوالی ِة کل ِإم ٍام ع ِاد ٍل ِمن ِ ِ
َ
ظ ِال َمة م ِسی َئة (کلینی5483 ،ق ،ج ،5ص.)736

سند دیگر روایت که در ثواب االعمال آمده ،چنین است :حدثنی محمد بن موسی بن المتوکل قال:
حدثنی عبد الله بن جعفر الحمیری عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم
عن حبیب السجستانی عن أبی جعفر( صدوق5486 ،ق ،ج ،5ص.)745
هر دو سند روایت به دلیل وجود حبیب سجستانی ضعیف است .کشی مینویسد :کان أوال شاربا،
ثم دخل فی هذا المذهب ،و کان من أصحاب أبی جعفر و أبی عبد الله منقطعا إلیهما (کشی،
5484ق ،ص .)673باید توجه داشت که وی توثیق نشده ،اما امامی است.
افزون بر روایات پیشگفته ،روایات فراوانی بر نقش حاکمان در نهادینهسازی دین در جامعه یا
دین زدایی از آن ،داللت غیرمستقیم دارند که به علت ضیق مجال ،تنها به آدرس آنها بسنده میشود
(مجلسی5487 ،ق ،ج ،33ص565؛ همان ،ج ،53ص756؛ همان ،ج ،37ص757؛ کلینی،
5483ق ،ج ،5ص 574و 735؛ شریف رضی5454 ،ق ،ص 483و  485و  775و 776؛ عالمه
حلی5487 ،ق ،ص748؛ نوری5487 ،ق ،ج ،53ص77؛ همان ،ج ،7ص745؛ ابن ابی الحدید،
5484ق ،ج ،56ص575؛ ابن ابی الزینب5733 ،ق ،ص.)577
 .3-4روایات ناهمسو با انحصار گزاره «النَّاسُ عَلَى دِینِ مُلُوکِهِم» در تأثیر بر فرهنگ جامعه
ََ
پس از بررسی روایات همسو ،شایسته است برای شناخت عمیقتر محتوای « َالناس علی ِدین
ِ
مل ِوک ِهم» ،روایات ناهمسو با این عبارت ،بررسی شود.

منظور از روایات ناهمسو ،آن دسته از روایات است که بهگونهای با گزاره مورد بررسی ،ناسازگار
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است؛ اعم از اینکه این ناسازگاری بهگونه تباین کلی یا عموم خصوص مطلق یا منوجه باشد .در این
روایات ،نقش حاکم در اصالح یا افساد فرهنگ مردم بهصراحت نفی نشده است ،اما از عوامل
تأثیرگذار دیگری در فرهنگ مردم نام برده شده ،بهگونهای که با انحصار نقش حاکمان در این امر،
ناسازگار است.
 .1-3-4تأثیر خانواده در دینداری

َ
ُّ
مولود یولد علی
در کتاب غوالیاللئالی و بحاراالنوار از پیامبر اکرم روایت شده که فرمود :کل
ٍ
ّ
َ َ ّ
دانه او یمجسانه (مجلسی5487 ،ق ،ج ،7ص775؛ ابن ابی الجمهور5485 ،ق ،ج،5
ِ
الفطرة فابواه یهو ِ
ص .)75ازآنجاکه این روایت سند ندارد ،در اصطالح متأخران ،ضعیف شمرده میشود.
در روایتی دیگر ،حتی دایهای که بچه را شیر میدهد ،در تعیین وضعیت آینده و فرهنگ وی تأثیر
َ َ َ َ َ َ َ َ
َ َ ْ َ
َ
َ
اث ْبن ِإ ْب َر ِاهی َم ع ْن أ ِبی ع ْب ِدالل ِه قال قال
دارد :م َح َمد ْبن ی ْحیی ع ْن أح َمد ْبن م َح َم ٍد ع ْن م َح َم ِد ْبن ی ْحیی ع ْن ِغی
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ
أ ِمیر الم ْؤ ِم ِنی َن :انظروا من ترضع اوالدکم فان الولد یشب علیه (کلینی5483 ،ق ،ج ،6ص)44؛ «نگاه
کنید کدام زن به فرزند شما شیر میدهد زیرا فرزند بر آن رشد میکند» .این روایت از نظر سندی
صحیح است.
 .2-3-4تأثیر همنشینی در فرهنگ

در مورد تأثیر هم نشینی بر فرهنگ فرد ،روایات صحیح بسیاری وارد شده است؛ در ذیل به ذکر چند
نمونه بسنده میشود.
ْ َ
َْ
َ ْ َ َْ َ ْ َ
َ
َ
َ
َ
اس
در کافی به سند صحیح روایت
شده است َ :ال تصحَبوا أهل ال ِبد ِع و ال تج ِالسوهم فت ِصیروا ِعند الن ِ
ْ
َ
َ
َ َ
َ
َ
ک َو ِاح ٍد ِم ْنه ْم قال َرسول الل ِه ال َم ْرء علی ِدی ِن خ ِلی ِل ِه َو ق ِری ِن ِه (کلینی5483 ،ق ،ج ،7ص .)735امام
َ َ َ َ
َ َ َ ْ َ َ
علی در وصیت به امام حسن فرمود :قا ِر ْن أ ْهل الخی ِر تک ْن ِم ْنه ْم َو َبای ْن أ ْهل الش ِّر ت ِب ْن َع ْنهم (شریف
رضی5454 ،ق ،ص)487؛ «با گروه خوبان و نیکوکاران هم نشین شو تا از آنان باشی و از گروه بدان و
َ َ
ْ ْ
اك َو َم َواط َن ُّ
الت َه َم ِة َو ال َمج ِل َس
شرور دور باش تا از آنان نباشی ».در روایتی دیگر آمده است ... :و ِإی
ِ
َْْ َ
الس ْوءَ ،فإ َن َقری َن َ
ون به َ
الس ْو ِء یغ ُّر َج ِلی َسه...؛ (طوسی5454 ،ق ،ص )3از حضور در محلهای
المظن ِ ِ
ِ ِ
تهمتزا و مجلسی که گمان بدی در آن میرود ،بپرهیز؛ چون همنشین بد ،همنشین خود را دگرگون
َ
َ
ْ
ْ
َ َ َْ
َ ْ
میکند ».این روایت به دلیل وجود أح َمد ْبن َسال َمة الغ َن ِوی ،م َح َمد ْبن الح َسین ال َع ِام ِری ،أبو َم ْع َم ٍر ،أ ِبی
ِ
ْ
ْ َ
َ ْ ْ َ
اش و الف َجیع العقی ِلی که هیچ ذکری در کتب رجالی از ایشان نیامده ،ضعیف است.
بک ِر ب ِن عی ٍ
ِ
 .3-3-4تأثیر عالمنمایان بر فرهنگ جامعه

امام علی درباره تأثیر عالمنمایان بر فرهنگ مردم فرمود:

َو َآخر َق ْد َت َس َمی َعالما َو َلی َس به َف ْاق َت َب َس َج َهائ َل م ْن ج َهال َو َأ َضالی َل م ْن ض َالل َو َن َص َب ل َ
اس
لن
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
ٍ
ٍ
ِ ِ
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َأ ْش َراکا م ْن َح َبائل غرور َو َق ْول زور َق ْد َح َم َل ْالک َت َ
اب َع َلی َآرائه َو َع َط َف ْال َح َق َع َلی َأ ْه َوائه ی ْؤمن َالن َ
اس
ِ
ِ
ِِ
َ ِِ ِ
ِ
ٍ ِْ ٍ
َ
ْ َ ُّ
ْ َ
َ ِ َ ِّ َ َ َ
الشب َهات َو فی َها َو َق َع َو یقول أ ْع َتزل ْالب َد َع َو َبی َنهاَ
َ
ِم َن ال َعظ ِائ ِم و یهون ک ِبیر الجر ِائ ِم یقول أ ِقف ِعند
ِ ِ
َ ِ ِْ
ْ
َ َ
اض َط َج َع َف ُّ
اب ْاله َدی َفی َتب َعه َو ال َب َ
الص َورة ص َورة إ ْن َسان َو ْال َق ْلب َق ْلب َحی َوان َال ی ْعرف َب َ
اب ال َع َمی فیصد
ٍ
َْ ِ ٍ
ِ
ِ
َ َ
َع ْنه َو ذ ِلك َمیت األ ْحی ِاء (شریف رضی5454 ،ق ،ص)553؛  ...عالم خوانده میشود در صورتی

که عالم نیست؛ یک سلسله نادانیها را از جمعی نادان فرا گرفته و مطالبی گمراهکننده از
گمراهانی آموخته؛ دامهایی از طنابهای غرور و گفتههای دروغین بر سر راه مردم افکنده؛
قرآن را بر امیال و خواستههای خود تطبیق میدهد و حق را به هوسها و خواهشهای دلش
تفسیر میکند؛ مردم را از گناهان بزرگ ایمن میسازد و جرایم بزرگ را [در نظرها] سبک جلوه
میدهد؛ میگوید از ارتکاب شبهات اجتناب میورزم ،درحالیکه در آنها غوطهور است؛
میگوید از بدعتها کناره گرفتهام ،درحالیکه در آنها غلت میزند .پس چهره [او] چهره انسان
است و قلبش قلب حیوان .راه هدایت را نمیشناسد که از آن طریق برود و به طریق خطا پی
نبرده تا از آن بازدارد .پس او مردهای است در میان زندگان.
َ َْ َ ْ
َْ
َ
آمدی در غرر الحکم از امام علی روایت کرده است :آفة العام ِة الع ِالم الف ِاجر (تمیمی آمدی،
5458ق ،ص)573؛ «عالم فاجر ،آفت عوام است» .این روایت با توجه به نداشتن سند ،ضعیف شمرده
میشود.
 .4-3-4تأثیر وضعیت اقتصادی در فرهنگ

َ َْ ْ
َ
َ
َ َ َ َ
َ َ َ
َعلی ْبن إ ْب َراهی َم َع ْن َأبیه َعن َالن ْو َفلی َعن َ
السک ِونی ع ْن أ ِبی ع ْب ِد الل ِه قال :قال َرسول الل ِه« :ک َاد الفقر
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ ْ
َْ
ون کفرا( »...کلینی5483 ،ق ،ج ،7ص .)783این روایت در کافی و در امالی به دو سند متفاوت
أن یک

آمده است .روایت کافی به دلیل وجود سکونی در سند آن ،موثق است (عالمه حلی5487 ،ق،
ص .)533سند دوم که در امالی صدوق آمده ،صحیح است (صدوق5736 ،ش ،ج ،5ص.)735
َ
ْ
َ
َ ْ َ ِّ َ
الرق ِة ِفی ِدی ِن ِه َو
امام علی میفرمایدَ ... :من ْابت ِلی ِبأ ْر َبع ِخ َص ٍال ِبالض ْع ِف ِفی ی ِقی ِن ِه َو ُّالنق َص ِان ِفی عق ِل ِه و
ِ
َ ْ
َْ ْ
َ
َ
ِقل ِة ال َحی ِاء ِفی َو ْج ِه ِه ف َنعوذ ِبالل ِه ِم َن الفق ِر (مجلسی5487 ،ق ،ج :63ص« )47هرکس به فقر مبتال شود،
به چهار خصلت مبتال شده است :به سستی در یقین ،کاستی در عقل و خرد ،ضعف در دین و
کمحیایی در چهرهاش .پس ،از فقر به خدا پناه میبریم» .مرحوم مجلسی برای این روایت سندی ذکر
نمیکند.
 .5-3-4تأثیر مال حرام بر فرهنگ

َ
َََ َ
الف) در کافی با سند صحیح آمده است :لی َس ِب َو ِلی ِلی َم ْن أ کل َمال م ْؤ ِم ٍن َح َراما (کلینی5483 ،ق،

ج ،5ص)754؛ «کسی که مال مؤمنی را بهحرام بخورد ،هرگز دوستدار من نیست ».همچنین از رسول
ٌ ِّ
ْ َ َ ْ َ
َ
خدا روایت شده که فرمودِ :إ َن الل َه َح َر َم ال َج َنة أ ْن َیدخل َها َج َسد غذ َی ِب َح َر ٍام ( ّورام5763 ،ش ،ج،5
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ص« )65همانا خداوند ورود بدنی را که از حرام تغذیه کرده ،به بهشت ،ممنوع کرده است» .این روایت
با توجه به نداشتن سند ،ضعیف شمرده میشود.
آثار منفی حرامخواری منحصر به خود فرد نیست ،بلکه در نسل او نیز استمرار مییابد.
ْ
َ
َ َ َ
َ َ َ
َ َ
َ َ َ
َ ْ َ
َ
ب) أح َمد عن ْابن فض ٍال عن ْابن بکی ٍر ع ْن ع َبی ِد ْبن ز َر َار َة ع ْن أ ِبی ع ْب ِد الل ِه قال« :ک ْسب الح َر ِام ی ِبین ِفی
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ُّ
الذ ِّری ِة» (کلینی5483 ،ق ،ج ،5ص)575؛ «...آثار کسب حرام در نسل آدمی آشکار میشود».
این روایت بهدلیل وجود حسنبنعلیبنفضال التیمی که عامیمذهب و ثقه است (نجاشی،
5765ش ،ص74؛ کشی5484 ،ق ،ص675؛ طوسی5473 ،ق ،ص )754و نیز عبداللهبنبکیربناعین
که فطحیمذهب و ثقه است (طوسی5478 ،ق ،ص784؛ کشی5484 ،ق ،ص )675در سلسله سند،
موثق شمرده میشود.
ج)
و فی المناقب روی بإسناده عن عبد الله بن ّ
محمد بن سلیمان بن عبد الله بن الحسن عن أبیه عن
َ
َ
ََ
َ
َ
َ َ
َ
َْ
جده عن عبد الله قال :قال لهم َو یلک ْم َما علیک ْم أن ت ْن ِصتوا ِإلی ف َت ْس َمعوا ق ْو ِلی َو ِإن َما أ ْدعوک ْم ِإلی َس ِبیل
َ ِ
َ
َ َ َ ْ ْ َ َ َ ُّ ْ َ
َ َ ََ ْ ََ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
اص ِأل ْم ِری غیر
الرش ِاد فمن أ َطاع ِنی کان ِمن المرش ِدی ْن و من عص ِان َی کان ِمن الم َهل ِکین و کلکم ع ٍ
َ
َ ْ
م ْس َت ِمع ق ْو ِلی فقد م ِل َئ ْت بطونک ْم ِم َن ال َح َر ِام َو ط ِب َع َعلی قل ِوبک ْم َو یلکم (مجلسی5487 ،ق ،ج،7
ٍ

ص.)45
این روایت بهدلیل ارسال و نیز وجود عبداللهبنمحمد که هیچ اطالعاتی از وی در کتب رجالی
نیامده است ،از نظر سندی ضعیف است.
د) حضرت امام حسین ،ظهر عاشورا در واپسین لحظات ،علت کوردلی و دینگریزی کوفیان را
حرامخواری آنها اعالم کردند .مرحوم مجلسی در کتاب بحار االنوار به نقل از کتاب مناقب خطبه را
اینگونه آورده است:
و فی المناقب روی بإسناده عن عبدالله بن ّ
محمد بن سلیمان بن عبدالله بن الحسن عن أبیه
َ
َ ََ ْ َ َْ َ َ َ َْ ْ َ
ََ
َ
ْ
عن جده عن عبدالله قال« :قال لهم َو یلک ْم َما علیک ْم أن ت ْن ِصتوا ِإلی فتسمعوا قو ِلی و ِإنما أدعوکم ِإلی
َ
َ َ َ ْ ْ َ َ َ ُّ ْ َ
َ َ ََ ْ ََ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َ َ
َ
اص ِأل ْم ِری
َس ِبی ِل الرش ِاد فمن َ أطاع ِنی کان ِمن المر ْش ِدین و من ع َص ِانی کان ِمن َ المهل ِکین و کلکم ع ٍ
َ َ ْ
1
غیر م ْس َت ِمع ق ْو ِلی فقد م ِل َئ ْت بطونک ْم ِم َن ال َح َر ِام َو ط ِب َع َعلی قل ِوبک ْم َو یلکم» (همان).
ٍ

مرحوم مجلسی برای این روایت نیز سندی ذکر نمیکند.

 .1وای 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
کند از راهیافتگان بوده ،و هر که با من به دشمنی ورزد هالک میگردد همه شما از من نافرمانی میکنید و به سخنان من گوش
نمیدهید زیرا شکمهایتان از حرام پر شده و بر دلهایتان مهر [غفلت]خورده است.
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 .6-3-4تأثیر شیطان و منافقان بر فرهنگ مردم

امام علی در نهجالبالغه ،شیطان را مایه انحراف از دین دانسته و مؤمنان را از پیروی از او
َ َْ
َ َ
بازمیدارد .آن حضرت وسوسهها و دشمنیهای شیطان را چنین تشریح میکند« :فاحذروا ِع َب َاد الل ِه عد َو

ََ ْ َ َ َ
ََ
ََ
َ
َ
َ
َْ ْ
َْ
َ َْ
الل ِه أن ی ْع ِدیک ْم ِبد ِائ ِه َو أن ی ْس َت ِف َزک ْم ِب ِند ِائ ِه َو أن یج ِل َب علیک ْم ِبخی ِل ِه َو َر ِج ِل ِه َ[ر ْج ِل ِه] فل َع ْم ِری لقد ف َوق لک ْم َس ْه َم
َْ َ َ
ْ
َ
َ َ
ال َو ِعی ِد َو أغ َرق ِإلیک ْم ِب َالن ْزع الش ِدی ِد َو َر َماک ْم ِم ْن َمک ٍان ق ِری ٍب( »...شریف رضی5454 ،ق ،ص)773؛ «ای
ِ

بندگان خدا ،از دشمن خدا بپرهیزید! مبادا شما را به بیماری خود مبتال سازد و با ندای خود ،شما را به
حرکت درآورد و بهوسیله لشکرهای سواره و پیادهاش شما را جلب نماید! به جان خودم سوگند ،او تیری
خطرناک برای شکار کردن شما به چله کمان گذاشته و آن را با قدرت و فشار ،تا سر حد توانایی کشیده
و از نزدیکترین مکان بهسوی شما پرتاب کرده است».

 .5جمع دو دسته روایت
َ ََ
آن دسته از روایات که با گزاره «الناس علی ِدی ِن مل ِوک ِهم» سازگار است بر انحصار تأثیر حاکم بر فرهنگ

جامعه ظهور دارد و تأثیر دیگر عوامل را بهطور صریح نفی نمیکند؛ اما روایاتی که برای سایر عوامل نیز
نقشی در فرهنگ جامعه قائل است ،صریح و بهاصطالح نص است .قاعده پذیرفتهشده عقالیی اقتضا
میکند دست از ظهور آن روایت برداشته شود و بهاصطالح حمل بر نص شود .از جمع این دو دسته
روایات برمیآید که حاکم ،تنها عامل دینداری یا دینگریزی مردم نیست و عوامل دیگری هم وجود دارند
که گاهی باعث خنثی شدن تأثیر حاکمان در امور دینی مردم میشوند .بنابراین مفهوم ظاهری گزاره « َالناس
َ
َعلی ِدی ِن مل ِوک ِهم» که حاکم را تنها عامل مؤثر در اصالح یا ابتذال فرهنگی جامعه میداند ،نمیتواند
پذیرفتنی باشد؛ اما اگر حصر در این گزاره را حصر اضافی (انحصار نقش حاکمان در فرهنگ جامعه در
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.
 . 6ناسازگاری شواهد تاریخی با انحصار نقش حاکمان در فرهنگ جامعه
واقعیتهای تاریخی نشان از آن دارد که نمیتوان حاکمان را تنها علت درستی یا نادرستی فرهنگ
جوامع دانست .چه بسیار حاکمان صالحی که ضمن برخورداری از همه ویژگیهای مطلوب رهبری،
تمام ّ
هم و غم خود را صرف اصالح فرهنگ مردم تحت حاکمیت خود کردند ،اما نتیجه دلخواه به
دست نیامد و جامعه نه تنها راه صالح در پیش نگرفت ،به قهقرا برگشت .نمونه روشن چنین جامعهای
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
اصالح فرهنگ جامعه نیست و بهاصطالح ،صالح بودن حاکم شرط الزم است ،اما کافی نیست.
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در مقابل ،جوامعی وجود دارند که بهرغم سلطه نسبتا طوالنی خبیثترین افراد بر آن جامعه ،مردم
در برابر اندیشه های باطل آنها مقاومت کردند و به مقابله با آنها برخاستند و حتی در مواردی آنها
را تسلیم خواسته ها و باورهای درست خود کردند .حمله مغول به ایران و حاکمیت دهها ساله آنها بر
ایران و درنهایت ،هضم شدن آنها در فرهنگ ایرانی ،شاهدی گویا بر این مدعاست .دوران مغول
ازجمله دورانهای تاریخی ایران بعد از اسالم است که از سلطه مغوالن بر قلمرو اسالمی و ایران آغاز
گشته و مغول ها کمی بیش از یک قرن در ایران فعالیت داشتند .البته مغوالن به گواهی منابع معتبر،
همزمان با ورودشان به ممالک اسالمی اگرچه مسبب خرابیهای فراوان گشتند ،آثاری نیز داشتند که
نمونه بارز آن ،تساهل مذهبی ایشان در امور مملکتداری و حکومتی است (اقبال آشتیانی5737 ،ش،
ص456و.)453
یکی دیگر از مخالفتهای بارز مردم در طول تاریخ با رسم و آیین زمامدار ،در زمان رضاشاه
پهلوی به چشم میخورد .رضاخان تمام تالش خود را برای تغییر آیین و فرهنگ مردم و غربی کردن
ایران کرد .تغییر پوشش ،مخالفت با مراسمهای مذهبی و ترو یج باستانگرایی و ...از مقاصد و
تالشهای دوره رضاشاه است؛ اما در تمام این تالشها به دلیل استقامت مردم با همراهی علما،
شکست خورد .او نتوانست غربگرایی را که در ذهن داشت ،در ایران محقق کند و هیچگاه مردم در
دینداری خود از وی پیروی نکردند؛ بلکه دین و آیین خود را با چنگ و دندان و تحمل فشار بسیار زیاد
حفظ کردند (فقیه حقانی ،نجفی5737 ،ش ،ص.)778-767
 .7کاسته شدن از نقش حاکمان در دوره معاصر
اگر در گذشته که همه امکانات نظامی ،اقتصادی ،فرهنگی و اطالعرسانی در اختیار دولتها بوده،
نقش حاکمان در تعیین مسیر فرهنگی جامعه پررنگ بوده است ،امروزه با حضور شرکتهای تجاری
که گردش مالیشان گستردهتر از برخی دولتهاست و گسترش ابزار اطالعرسانی که مرزها را
درنوردیده ،امکان تأثیرگذاری مثبت و منفی حاکمان در حرکت فرهنگی مردم بسیار کم شده است.
بنابراین حتی اگر این گزاره ،روایت هم باشد ،نمی توان آن را قضیه حقیقیه دانست که در همه زمانها و
مکانها ساری و جاری است؛ بلکه قضیه خارجیه است که در برخی شرایط صادق است.
 .8نتیجهگیری
 . 5بررسی پیشینه این گزاره ،نشان از آن دارد که این گزاره حدیث نیست ،بلکه مثلی است که با توجه
به ابتنای آن بر برخی واقعیتها ،پذیرفته شده است.
 .7روایات متعددی بر نقش مثبت و منفی حاکمان در دینداری مردم داللت دارد ،اما با توجه به
روایاتی که عوامل متعددی برای اصالح فرهنگ یا افساد فرهنگ مردم برمیشمارند ،از جمع این دو
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دسته روایات این نتیجه برمیآید که حا کم ،یگانه عامل اصالح یا افساد مردم نیست و عوامل دیگری نیز
وجود دارند که گاهی باعث خنثی شدن تأثیر حاکمان میشوند.
 .7به رغم پذیرش این واقعیت که در بسیاری از جوامع ،این حاکمان بودند که مسیر فرهنگی جوامع
را مشخص میکردند ،واقعیتهای تاریخی نشان از آن دارد که در برخی جوامع با وجود حاکمیت
رهبران صالح ،جامعه مسیر انحرافی خود را ادامه داده و در برخی جوامع نیز با وجود تالش گسترده و
طوالنی مدت رهبران فاسد برای انحراف جامعه ،مردم کمتر تحت تأثیر القائات آنها قرار گرفتهاند و
باورهای اصیل خود را حفظ کردند.
 .4اگر در گذشته که همه امکانات نظامی ،اقتصادی ،فرهنگی و اطالعرسانی در اختیار دولتها
بوده ،نقش حاکمان در تعیین مسیر فرهنگی جامعه پررنگ بوده است ،امروزه با حضور شرکتهای
تجاری که گردش مالیشان گستردهتر از برخی دولتهاست و گسترش ابزار اطالعرسانی که مرزها را
درنوردیده ،امکان تأثیرگذاری مثبت و منفی حاکمان در حرکت فرهنگی مردم بسیار کم شده است.
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منـابع
قرآن کریم.

 .5ابن أبی الحدید ،عبدالحمید بن هبة الله5484 ،ق ،شرح نهجالبالغه ،تحقیق /تصحیح :محمد ابوالفضل
ابراهیم ،قم ،مکتبة آیة الله المرعشی النجفی.
 .7ابن أبی جمهور ،محمد بن زینالدین5485 ،ق ،عوالی اللئالی العز یزیة فی األحادیث الدینیة ،تحقیق/
تصحیح :مجتبی عراقی ،قم ،دار سید الشهداء للنشر.
 .7ابن أبی زینب ،محمد بن ابراهیم5733،ق ،الغیبة للنعمانی ،تحقیق /تصحیح :علیاکبر غفاری ،تهران ،نشر
صدوق.
 .4ابن بابو یه ،محمد بن علی5736 ،ش ،األمالی (للصدوق) ،چ ،6تهران ،کتابچی.
 .5ـــــــــــــــــــــــــ5767 ،ش ،الخصال ،تحقیق /تصحیح :علیاکبر غفاری ،قم ،جامعه مدرسین.
 .6ـــــــــــــــــــــــــ5486 ،ق ،ثواب األعمال و عقاب األعمال ،چ ،7قم ،دار الشریف الرضی للنشر.
 .3ـــــــــــــــــــــــــ5735 ،ق ،کمال الدین و تمام النعمة ،چ ،7تحقیق /تصحیح :علیاکبر غفاری،
تهران ،اسالمیه.
 .7ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی5767/5484 ،ق ،تحف العقول عن آل الرسول ،چ ،7تحقیق /تصحیح:
علیاکبر غفاری ،قم ،جامعه مدرسین .
 .3ابن غضائری ،احمد بن حسین5778 ،ش ،الرجال ،تحقیق :محمدرضا حسینی جاللی ،قم ،مؤسسه علمی
فرهنگی دار الحدیث ،سازمان چاپ و نشر.
 .58افتخاری ،احمدعلی5737 ،ش ،بررسی آیات نقل قول قرآن کریم با رویکرد تربیتی ،تهران ،انتشارات
کتابخانه و مدرسه چهل ستون مسجد جامع تهران.
 .55اقبال آشتیانی ،عباس5737 ،ش ،تاریخ مغول ،تهران ،امیرکبیر.
 .57بحرانی ،سید هاشم بن سلیمان5455 ،ق ،البرهان فی تفسیر القرآن ،تحقیق /تصحیح :بنیاد بعثت ،واحد
تحقیقات اسالمی ،قم ،قسم الدراسات اْلسالمیة مؤسسة البعثه.
 .57بروجردی ،آقاحسین5776 ،ش ،جامع أحادیث الشیعه (للبروجردی) ،تحقیق /تصحیح :جمعی از
محققان ،تهران ،انتشارات فرهنگ سبز.
 .54تمیمی آمدی ،عبدالواحد بن محمد5458 ،ق ،غرر الحکم و درر الکلم ،چ ،7تحقیق /تصحیح :سید
مهدی رجائی ،قم ،دار الکتاب اْلسالمی.
 .55حر عاملی ،محمد بن حسن5483 ،ق ،تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعه ،تحقیق/
تصحیح :مؤسسة آل البیت ،قم ،مؤسسة آل البیت.
 .56حسینی شیرازی ،سید محمد7887 ،م ،اذا قام االسالم فی العراق ،بیروت ،مؤسسة المجتبی للتحقیق
والنشر.
 .53حسینی عابد ،سید محمد ،بیتا ،من فقه الزهراء ،الکربال ،مؤسسة الرسول االکرم.
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 .57حلی ،حسن بن یوسف5487 ،ق ،رجال العالمة الحلی ،تصحیح :محمدصادق بحرالعلوم ،قم ،الشریف
الرضی.
 .53حقی بروسوی ،اسماعیل بن مصطفی5573 ،ق ،تفسیر روح البیان ،بیروت ،دار الفکر.
 .78دهخدا ،علیاکبر5733 ،ش ،لغتنامه ،چ ،7زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی ،تهران ،مؤسسه
لغتنامه دهخدا.
 .75زارع خورمیزی ،محمدرضا5735 ،ش ،شیعه در قرن چهارم هجری (عرصهها و علل رشد) ،قم ،آشیانه
مهر.
 .77شاکرین ،حمیدرضا5773 ،ش ،حکومت دینی ،قم ،نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ،دفتر
نشر معارف.
.77شریف الرضی ،محمد بن حسین5454 ،ق ،نهجالبالغه ،تحقیق /تصحیح :صبحی صالح ،قم ،هجرت.
 .74شهرستانی ،علی ،قیس عطار5476 ،ق ،وضوء عبد الله بن عباس و دور السیاسة فی إختالف النقل عنه،
تهران ،نشر مشعر.
َ
َ
.75الصدیقی الهندی الفت ِنی ،طاهر بن علی الصدیقی5747 ،ق ،تذکرة الموضوعات ،مصر ،ادارة الطباعة
المنیریه.
 .76طباطبایی ،سیدمحمدحسین5777 ،ش ،شیعه در اسالم ،چ ،5قم ،بوستان کتاب.
 .73طبرسی ،فضل بن حسن5753 ،ش ،ترجمه مجمع البیان ،ترجمه :حسین نوری همدانی ،احمد بهشتی،
هاشم رسولی ،ضیاءالدین نجفی ،علی صحت ،علی کاظمی ،ابراهیم میرباقری ،محمد رازی ،تصحیح/
تحقیق :محمد مفتح ،سید آقا موسوی کالنتری ،هدایتالله مسترحمی ،رضا ستوده ،تهران ،فراهانی.
 .77طوسی ،محمد بن حسن5473 ،ق ،رجال الطوسی ،تحقیق :جواد قیومی اصفهانی ،قم ،جماعة المدرسین
فی الحوزة العلمیة بقم ،مؤسسة النشر اْلسالمی.
 .73ـــــــــــــــــــــــ5478 ،ق ،فهرست کتب الشیعة و أصولهم و أسماء المصنفین و أصحاب األصول،
تحقیق :عبدالعزیز طباطبایی ،قم ،مکتبة المحقق الطباطبائی.
 .78طوسی ،محمد بن الحسن5454 ،ق ،األمالی (للطوسی) ،تحقیق /تصحیح :مؤسسة البعثة ،قم ،دار الثقافه.
 .75عابدی ،محمد5777 ،ش ،نقش حکومت در پیشگیری از جرم (وظایف نظام اسالمی در پیشگیری از
جرایم حکومتی) ،قم ،انتشارات نورالسجاد.
 .77عبدی ،علی اشرف5774 ،ش ،همگام با زائران عارف :بیانات مراجع تقلید و استادان حوزه علمیه ،تهران،
انتشارات زائر.
 .77العروسی الحو یزی ،عبدعلی بن جمعه5455 ،ق ،تفسیر نورالثقلین ،چ ،4تحقیق /تصحیح :سید هاشم
رسولی محالتی ،قم ،اسماعیلیان.
.74العسقالنی الشافعی ،أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل ،بیتا ،فتح الباری شرح صحیح البخاری ،تحقیق:
محبالدین الخطیب ،بیروت ،دار المعرفه.
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 .75غزالی ،ابو حامد محمد بن محمد ،بیتا ،التبر المسبوك فی نصیحة الملوك ،تحقیق :هیثم خلیفه طعیمی،
بیروت ،المکتبة العصریه.
 .76فتاحی ،حمید5738 ،ش ،الگوهای زندگی در مقتل حسینی ،قم ،میرفتاح.
 .73فقیه حقانی ،موسی ،موسی نجفی5737 ،ش ،تاریخ معاصر ایران ،چ ،4اصفهان ،نشرآرما.
 .77فیض کاشانی ،محمد محسن بن شاه مرتضی5455 ،ق ،تفسیر الصافی ،چ ،7تحقیق /تصحیح :حسین
اعلمی ،تهران ،مکتبة الصدر.
 .73قرائتی ،محسن5778 ،ش ،اصول عقائد ،چ ،7تهران ،مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.
 .48ــــــــــــــ5737 ،ش ،راهکارهای تقویت انگیزه و نشاط ،تهران ،مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.
 .45کشی ،محمد بن عمر5484 ،ق ،إختیار معرفة الرجال ،تصحیح :محمدباقر بن محمد میرداماد،
خالصهکننده :محمد بن حسن طوسی ،تحقیق :مهدی رجایی ،قم ،مؤسسة آل البیتْ لحیاء التراث.
 .47کلینی ،محمد بن یعقوب5483 ،ق ،الکافی (ط -اْلسالمیة) ،چ ،4تحقیق /تصحیح :علیاکبر غفاری و
محمد آخوندی ،تهران ،دار الکتب اْلسالمیه.
 .47ـــــــــــــــــــــــــ5473 ،ق ،الکافی (ط -دار الحدیث) ،تحقیق /تصحیح :دار الحدیث ،قم ،دار
الحدیث.
 .44مازندرانی ،محمد صالح بن احمد5777 ،ق ،شرح الکافی -األصول و الروضة (للمولی صالح
المازندرانی) ،تحقیق /تصحیح :ابوالحسن شعرانی ،تهران ،المکتبة اْلسالمیه.
 .45مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار( ط-بیروت)،
چ ،7تحقیق /تصحیح :جمعی از محققان ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی5487 ،ق.
 .46مجلسی ،محمدتقی بن مقصودعلی5486 ،ق ،روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه (ط-
القدیمة) ،چ ،7تحقیق /تصحیح :حسین موسوی کرمانی و علیپناه اشتهاردی ،قم ،مؤسسه فرهنگی
اسالمی کوشانبور.
 .43ـــــــــــــــــــــــــــ5454 ،ق ،لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه ،چ ،7قم ،مؤسسه اسماعیلیان.
 .47مفید ،محمد بن محمد5457 ،ق ،اْلرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد ،تحقیق /تصحیح :مؤسسة آل
البیت ،قم ،کنگره شیخ مفید.
 .43مکارم شیرازی ،ناصر5776 ،ش ،پیام امام علی ابن ابی طالب ،تهران ،دار الکتب اْلسالمیه.
 .58نجاشی ،احمد بن علی5765 ،ش ،رجال النجاشی ،تحقیق :موسی شبیری زنجانی ،قم ،جماعة المدرسین
فی الحوزة العلمیة بقم ،مؤسسة النشر اْلسالمی.
 .55نوری ،حسین بن محمدتقی5487 ،ق ،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،تحقیق /تصحیح :مؤسسة آل
البیت ،قم ،مؤسسة آل البیت.
ّ
 .57ورام بن أبی فراس ،مسعود بن عیسی5763 ،ش ،مجموعه ورام ،آداب و اخالق در اسالم /ترجمه تنبیه
الخواطر ،مترجم :محمدرضا عطایی ،مشهد ،بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
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