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مقاله پژوهشی

دریافت: 1397/9/16    پذیرش: 1397/11/15
محمد ابراهیم روشن  ضمیر1، علی اکبر حبیبی مهر2  

چکیده 

ــگاه  ــا ن ــا ب ــان، تنه ــن رســالت حدیث پژوه ــوان مهم تری ــان b به عن ــات معصوم فهــم درســت روای
همه جانبــه بــه آن هــا و بــا درنظرگرفتــن امــوری ماننــد تشــکیل خانــوادۀ حدیثــی، عرضــه بــر قــرآن، 
درنظرداشــتن ســنن الهــی، تجربیــات بشــری و... امکان پذیــر اســت. بســیاری از خطاهــا و لغزش هــای 
معرفتــی ناشــی از نبــود نــگاه جامــع بــه مجموعــه منابــع دینــی )کتــاب، ســنت و عقــل( اســت. ایــن 
جســتار بــا روش توصیفــی ـ تحلیلــی و بــا تکیــه بــر منابــع کتابخانــه ای و بهــره گیــری از تجربیــات 
ــه  ــر« در یکــی از روایــات منســوب ب ــَس الَْمَط ــُوَلُة ُحبِ ْ ــَذبَ  ال ــر آن اســت کــه فــراز »إَِذا َك بشــری، ب
حضــرت علی بــن موســی الرضا c را بررســی کنــد. ایــن حدیــث کــه از نظــر ســندی معتبــر ارزیابــی 
می شــود، دروغگویــی حاکمــان جامعــه را یکــی از عوامــل نباریــدن بــاران معرفــی می کنــد. این نوشــتار 
ــه ایــن ســؤال پاســخ دهــد کــه چــرا به خاطــر گنــاه گروهــی انــدک، انســان ها و  در پــی آن اســت ب
موجــودات بســیاری کــه هیــچ نقشــی در آن گنــاه نداشــته اند، بایــد مجــازات شــوند. آیــا می تــوان افراد 
را به خاطــر گنــاه دیگــران مؤاخــذه کــرد؟ تحلیــل ایــن فقــره از روایــت بــا تشــکیل خانــوادۀ حدیثــی و 
عرضــه بــر قــرآن، ایــن نتیجــه را به دســت می دهــد کــه هــر کــس مســئول رفتــار خویــش اســت و 
گنــاه کســی بــه پــای کــس دیگــر نوشــته نمی شــود. بنابرایــن، اگــر مردمــی به خاطــر گنــاه حاکمــان 
دچــار تنگنــای معیشــت می شــوند، از آن جهــت اســت کــه بــه وظیفــۀ خــود در برابــر حاکمــان عمــل 

نکرده انــد و بــا ســکوت تأییدآمیــز خــود، در رفتــار ناپســند آنــان شــریک هســتند.

کلیدواژه ها: خشکسالی، حدیث رضوی، نباریدن باران، دروغگویی حاکمان، وظیفه مردم در برابر 
حاکمان.

Roushan         @yahoo.com :)1. استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسالمی رضوی )نویسنده مسئول
aliakbarhabibyimehr@gmail.com :2. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسالمی رضوی

بررسی گزاره »ِإَذا َكَذبَ  الُْوَلُة ُحِبَس 
الَْمَطُر...« در حدیث رضوی

روشن ضمیر، محمد ابراهیم؛ حبیبی مهر، علی اکبر)1398(. بررسی گزاره »ِإَذا 
َكَذَب  اْلُوَلُة ُحِبَس اْلَمَطُر...« در حدیث رضوی.
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درآمد

روایــات موجــود در منابــع حدیثــی کــه ســنت اهل بیــت b را بــرای مــا  گــزارش می کنــد، 
ــیاری از  ــل بس ــه تفصی ــتیابی ب ــی اســت. دس ــای دین ــت آموزه ه ــع دریاف گســترده ترین منب
آموزه هــای اعتقــادی و اخالقــی و جزئیــات احــکام شــرعی جــز از طریــق روایــات امکان پذیــر 
ــرای  ــدد، ب ــات متع ــب باوجــود اختالف نظــر در موضوع ــای اســالمی اغل ــذا، فرقه ه نیســت. ل
دریافــت آموزه هــای دینــی بــه روایــات اســتناد می کننــد. البتــه، دربــارۀ روایاتــی کــه ســنت 
ــه  ــن در س ــان فریقی ــان حدیث پژوه ــی می ــای فراوان ــد، بحث ه ــزارش می کنن ــا گ ــرای م را ب

محــور اعتبــار، صــدور و فهــم آن هــا در جریــان بــوده و هســت.

روایــات در چنــد محــور بــا چالــش روبه روســت. برخــی از ایــن چالش هــا عبارتنــد از:  الــف( 
جعــل و وضــع ب(  نقــل بــه معنــی ج( اختــالف نســخه ها  د( تعــارض هـــ( تقطیــع  و( از بیــن 

رفتــن قرایــن و شــواهد زبانــی و مکانــی و... .

بــرای مقابلــه بــا ایــن چالش هــا پیــش از هــر چیــز بایــد از وجــود حدیــث در منابــع دینــی 
اطمینــان حاصــل شــود زیــرا ســخنان بســیاری به عنــوان روایــت شــایع هســتند کــه هیــچ 
نشــانی از آن هــا در کتاب هــای حدیثــی پیشــین و پســین نیســت. البتــه، روشــن اســت کــه بــا 
اطمینــان از وجــود روایــت در منابــع روایــی، نســبت بــه صــدور آن اطمینــان حاصل نمی شــود. 

بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف، بایــد بــه بررســی ســندی و محتوایــی حدیــث پرداخــت.

الــف( حدیث پژوهــان بــرای اطمینــان از صــدور روایــات و بازشناســی روایات اســتوار و درســت 
از روایــات برســاخته، بــه گســترش دانــش درایــه و رجــال روی آوردنــد و بــا دقــت و وســواس، 
سلســله راویــان ســند روایــات را مطالعــه و بررســی  کرده انــد. البتــه، روشــن اســت کــه بررســی 
و نقــد ســندی روایــت تنهــا می توانــد چالــش مربــوط بــه جعــل و وضــع را چــاره کنــد و بــرای 

عــالج دیگر مــوارد، کارســاز نیســت. 

ب( بررســی و نقــد محتوایــی: بررســی محتوایــی و نقــد درونــی روایــات بــا عرضــه بــر قــرآن، 
ســنت و عقــل، تشــکیل خانــواده حدیثــی، حــل تعارض هــای روایــات، جمــع قرایــن، عرضــه بر 
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نســخه های متعــدد و... می توانــد تــا حــدودی چالش هــای دیگــر را مرتفــع ســازد.

بــر ایــن اســاس، در ایــن جســتار کوشــیده ایم  فــرازی از روایــت منســوب بــه حضــرت رضــا 
g را کــه در آن دروغگویــی حاکمــان یکــی از علــل محرومیــت آدمیــان از باران معرفی شــده، 

ســندی و محتوایــی مــورد بررســی قــرار دهیم.

ــِد بـْـِن النُّْعَمــاِن[ أَْخبََرنِي أَبُوالَْقاِســِم  ــُد بـْـُن ُمَحمَّ ــْيُخ الَْجلِيــُل الُْمِفيــُد أَبـُـو َعْبــِد اهللِ ُمَحمَّ »قـَـاَل ]الشَّ
ثَنـِـي أَبـِـي َعــْن َســْعِد بـْـِن َعْبــِد اهللِ َعــْن  ــِد بـْـِن قُولََويْــِه َرِضــَي اهللُ َعْنــُه قـَـاَل َحدَّ َجْعَفــُر بـْـُن ُمَحمَّ
َضــا  ــِد بـْـِن ِعيَســى َعــِن الُْحَســْيِن بـْـِن َســِعيٍد َعــْن يَاِســٍر َعــْن أَبـِـي الَْحَســِن الرِّ أَْحَمــَد بـْـِن ُمَحمَّ
ْولـَـُة َو  ــْلَطاُن َهانـَـِت الدَّ َعلِــيِّ بـْـِن ُموَســى c قـَـاَل: إَِذا َكــَذبَ  الـْـُوَلُة ُحبـِـَس  الَْمَطــُر َو إَِذا َجــاَر السُّ

َكاُة َماتـَـِت الَْمَواِشــي « )مفیــد، 1413ق: 310(. إَِذا ُحبَِســتِ  الــزَّ

امــام رضــا g  فرمودنــد: چــون والیــان دروغ گوینــد، بــاران نبــارد و چــون فرمانــروا ســتم 
پیشــه کنــد، پایه هــای دولتــش سســت گــردد )و دولتــش از چشــم مــردم افتــد( و چــون از 

ــد. ــان می میرن ــردد، چهارپای ــع گ زکات من

پیشینه

 بــا بررســی مقــاالت و پایگاه هــای اینترنتــی، دربــاره تأثیــر دروغگویــی حاکمــان بــر نیامــدن 
بــاران و خشکســالی، پژوهشــی مشــاهده نشــد. البتــه، مقاالتی دربــاره تأثیر گنــاه در بــروز حوادث 
ــگارش  ــه ن ــاص، ب ــور خ ــالی به ط ــاران و خشکس ــدن ب ــام و نیام ــور ع ــی به ط ــای طبیع و بالی
درآمــده اســت. حکمــت پنــاه )1391( در مقالــۀ »بررســی علــل وقــوع بالیــا وحــوادث طبیعــی 
ــل  ــۀ »واکاوی عوام ــان )1395( در مقال ــی و جلیلی ــث«، حاجی خان ــرآن و احادی ــدگاه ق از دی
معنــوی بــارش بــاران از نــگاه قــرآن« و  رســتمی )1389( در مقالــه  »بــاران در روایــات« برخــی 
از عوامــل معنــوی نباریــدن بــاران را برشــمرده اند؛ امــا در هیچ کــدام از ایــن مقــاالت بــه موضــوع 
»دروغگویــی حاکمــان« به عنــوان عامــل خــاّص نباریــدن بــاران اشــاره نشــده اســت. این جســتار 
بــا بررســی ســندی روایــت، تشــکیل خانــوادۀ حدیثــی، عرضــه روایــت بــر قــرآن و اســتفاده از 
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تجربیــات بشــری، درصــدد پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه چــرا بایــد به خاطــر دروغگویــی 
حاکمــان، مردمــان و موجوداتــی مجــازات شــوند کــه به ظاهــر هیــچ نقشــی در آن نداشــته اند.

1. بررسی سندی

ــیخ  ــت. ش ــد اس ــیخ مفی ــی« ش ــده »امال ــت در آن آم ــن روای ــه ای ــی ک ــن منبع دیرینه تری
طوســی نیــز آن را بــا همیــن ســند، در امالــی خــودش، بــه نقــل از شــیخ مفیــد، آورده اســت 
)طوســی، 1414ق: 79(. جوامــع متأخــر حدیثــی، آن را بــه نقــل از امالــی شــیخ مفیــد، امالــی 
شــیخ طوســی و مجالــس فرزنــد شــیخ طوســی آورده انــد )ر.ک: مجلســی،1403ق، ج 70: 373؛ 

ج 88: 330؛ ج 93: 14؛ نــوری، 1408ق، ج 6: 188(.

هرچنــد ایــن حدیــث از ســند معتبــری برخــوردار اســت1؛ ایــن روایــت در منابع حدیثــی قبل از 
کتــب اربعــه ) محاســن برقــی، بصائــر الدرجــات و ...(، کتــب اربعه حدیثــی )الکافي، مــن ليحضره 
الفقيــه، تهذيــب األحــکام، اإلســتبصار فيمــا اختلــف مــن األخبــار( و کتاب هــای هم عصــر کتــب 

اربعــه ماننــد عیــون اخبــار الرضــا g، علــل الشــرائع2 و... نیامــده اســت.

2. بررسی محتوایی

آنچــه از ظاهــر روایــت  برمی آیــد ایــن اســت کــه دروغگویــی حاکمــان   باعــث نیامــدن بــاران 
ــت  ــن روای ــا اندکــی تأمــل در ای ــه اصطــالح اهــل منطــق(. ام ــای مطابقــی آن ب اســت )معن

ــد:  ــه دســت می ده ــن نتیجــه را ب ــی آن( ای ــوم التزام ــه مفه ــر، توجــه ب ــارت دیگ )به عب

1. محمدبــن محمدبــن نعمــان )نجاشــی، 1365: 399( و جعفربن محمدبــن قولویــه و پــدرش )همــان: 124( امامــی و ثقــه هســتند؛ 
همان گونــه کــه ســعدبن عبــداهلل قمــی )طوســی، 1420ق: 215(، احمدبــن محمدبــن عیســی )نجاشــی، 1365: 82( و حســین بن 
ســعید اهــوازی )طوســی، 1420ق: 150( امامــی و ثقــه هســتند. و یاســر کــه همــان مولــی حمــزۀ بــن الیســع می باشــد )نجاشــی، 

1365: 453( امامــی و ثقــه اســت. )طوســی، 1420ق: 353( از ایــن رو، ایــن حدیــث از جهــت ســند صحیــح ارزیابــی می شــود.          
ــار الرضــا g« و »علل الشــرائع« از آن جهــت جــای شــگفتی و ســؤال  ــون اخب ــاب »عی ــت در دو کت ــن روای ــرد ای ــدم یادک 2. ع
دارد کــه اولــی بــه روایــات حضــرت رضــا g اختصــاص دارد و دومــی روایــات مربــوط بــه علــل احــکام و برخــی حــوادث را جمــع 
کــرده اســت، بنابرایــن انتظــار بــود کــه ایــن روایــت از آن جهــت کــه منســوب بــه حضــرت رضــا g و نیــز مربــوط بــه علــل برخــی 

حــوادث اســت، در ایــن دو کتــاب می آمــد.    
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الف( گناه )یا دست کم برخی گناهان( موجب محرومیت مردمان از برخی نعمت ها می شود؛ 

ب( یکی از نعمت هایی که گناه باعث محرومیت از آن می شود، نعمت باران است؛ 

ج( دروغگویــی حاکمــان علــت محرومیــت از نعمــت بــاران اســت یــا دســت کم یکــی از علــل 
محرومیــت از نعمــت بــاران، دروغگویــی حاکمــان و دســت اندرکاران جامعــه اســت.

هرچنــد معــارف دیــن را مجموعــه ای از متــون و گزاره هــای به ظاهــر پراکنــده و گســیخته 
تشــکیل می دهــد، امــا از آنجاکــه همــۀ آن هــا از یــک منبــع سرچشــمه گرفته اند، سمت وســوی 
واحــدی دارنــد و از هماهنگــی درونــی برخوردارنــد. بنابرایــن، بــرای فهــم مــراد روایــات، بایــد 
تمــام روایــات مربــوط بــه آن موضــوع را  بررســی و مطالعــه و ســپس آن را بــر قــرآن عرضــه 

کــرد. البتــه، نبایــد از ســنت های تکوینــِی الهــی و تجربیــات بشــری غافــل شــد. 

بســیاری از خطاهــا و لغزش هــای معرفتــی، ناشــی از نبــوِد نــگاه جامــع بــه مجموعــه منابــع 
دینــی )کتــاب، ســنت و عقــل( اســت.

2- 1. تشکیل خانواده حدیثی

یکــی از معیارهــای فهــم و شناســایی احادیــث درســت از احادیــث برســاخته، نــگاه مجموعــی به 
همــه روایــات و بــه اصطــالح تشــکیل خانــوادۀ حدیــث اســت. تشــکیل خانــوادۀ حدیــث یعنــی 
گــردآوری تمــام احادیــث پیرامــون یــک موضــوع و چینــش دقیــق و منطقی ایــن روایــات به همراه 
کشــف روابــط میــان آن هــا، نقشــی مهــم در فهــم مــراد واقعــی روایــات و جلوگیــری از خطاهــای 
معرفتــی دارد. در نتیجــه، احادیثــی کــه به تناســب شــرایط دچــار گسســت شــده اند، بــار دیگــر 

کنــار هــم قــرار می گیرنــد و ســیمای واحــدی از دیــن ارائــه می دهنــد.

ــای  ــواری ها )عذاب ه ــا و دش ــی محرومیت ه ــاه و برخ ــاط گن ــر ارتب ــیاری ب ــث بس 1. احادی
ــه، 1385، ج2: 522؛ قمــی،  ــن بابوی ــی، 1407ق، ج2: 269 و 276؛ اب ــوی( وجــود دارد )کلین دنی
1404ق، ج2: 160؛ ابن شــعبه حرانی، 1404ق: 51؛ فیض کاشــانی، 1415ق، ج1: 368؛ مجلســی، 

1403ق، ج64: 232(.
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2.  در برخــی روایــات تصریــح شــده اســت کــه برخــی گناهان ســبب محرومیــت از نعمــت باران 
ــَماء...« )کلینــی، 1407ق، ج2: 72؛ نک:  َّتـِـي تَْحبـِـُس  َغْيــثَ  السَّ نـُـوَب ال می شــود »... َو اْغِفــْر لـِـَي الذُّ
برقــی، 1371ق، ج2: 586، ح85(. ایــن روایــات را بــا توجــه بــه مخاطــب آن هــا، می تــوان در ســه 

گــروه دســته بندی کــرد:

الــف( روایاتــی کــه مخاطــب آنــان مــردم اســت و بــه آن ها تذکــر می دهد کــه از انجــام پــاره ای از 
گناهــان خــودداری کننــد تــا دچــار بی بارانــی نشــوند. امام رضــا g از قــول پیامبــر n گزارش 
می کننــد کــه آن حضــرت فرمــود: »امــت مــن همــواره در خیــر و نیکــی هســتند تا آن هنــگام که 
بــه یکدیگــر محبــت ورزنــد، بــه همدیگــر هدیــه دهنــد، امانــت را تحویــل دهنــد، از حــرام کنــاره 
گیرنــد، نمــاز را بــر پــا دارنــد و زکات را بپردازنــد. پــس هنگامــی کــه ایــن اعمــال را تــرک کنند، به 
خشکســالی و قحطــی گرفتــار آینــد.« )ابــن بابویــه، 1378ق، ج2: 29(. برخــی از دیگــر گناهانــی 
کــه از نظــر روایــات، در خشکســالی مؤثرنــد، عبارتنــد از: کم فروشــی )کلینــی،1407ق، ج2: 374(؛ 
ســخن چینی )مجلســی، 1403ق، ج72: 268(؛ نــدادن زکات )کلینــی، 1407ق، ج2: 374(؛ فــاش 
  g ابن شــعبه حرانــی، 1404ق: 312(؛ بغــض نســبت بــه امــام علــی(  b کــردن اســرار امامــان
)کراجکــی،1410ق، ج1: 148(؛ ارج ننهــادن و بی احترامی کــردن بــه نــان به گونــۀ ناسپاســی )حــر 
عاملــی، 1409ق، ج24: 384(، کاهلــی در رفتــن بــه میــدان نبــرد )حاکم نیشــابوری، 1411ق، ج2: 
129( و به طــور کلــی آن دســته از گناهانــی کــه تمــّرد انســان نســبت بــه خداونــد به شــمار آیــد 
)متقــي هنــدي، 1401ق، ج7: 833، ح21593( یــا خشــم الهــی را برانگیزد )کلینــی، 1407ق، ج5: 

.)317

ب( روایاتــی کــه مخاطــب آنــان قضــات و دادرســان هســتند. شــیخ صــدوق در ســندی متصــل 
از امــام صــادق g  آورده اســت »هنگامــی کــه چهــار گنــاه آشــکار گــردد، چهــار چیــز هویــدا 
می شــود... هنگامــی کــه قاضیــان در قضــاوت ســتم نماینــد؛ آســمان از باریــدن بایســتد...« )ابــن 
بابویــه، 1362، ج1: 242(؛ روایــات دیگــری نیــز بــا ایــن مضمــون و محتــوا وجــود دارد )کلینــی، 

1407ق، ج2: 448(.

ج( روایاتــی کــه مخاطــب آنان حاکمــان و فرمانروایــان هســتند، در مجموعه روایــات امامیه، تنها 
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یــک روایــت دربــارۀ رابطــه دروغگویــی حاکمــان و خشکســالی )همیــن روایــت مورد بحــث( وجود 
دارد. البتــه، در منابــع اهــل ســنت روایاتــی دربــارۀ رابطــه ســتم حاکمــان )به خصــوص دروغگویــی 
آن هــا( و بخیــل شــدن آســمان )شــعیري، بــی تــا: 180( یــا خشکســالی »... َوإَذا َجــاَرِت الــُولُة 

ــماُء ...« )ســیوطی، بی تــا، ج1: 496، ح4816( دیــده می شــود. قَحَطــِت السَّ

3. بــا درنظرگرفتــن ســایر روایــات، ایــن نتیجــه قابــل دســتیابی اســت کــه مالزمــه ای قطعــی و 
ــدارد،  ــارد وجــود ن ــاران می ب ــا ب ــر آن ه ــه ب ــودن انســان هایی ک ــی و خوب ب ــن پرباران دایمــی بی
زیــرا ممکــن اســت ســنت اســتدراج )نهــج البالغــه: حکمــت 25( یا امــالء )همــان: حکمــت 116؛ 
مجلســی، 1403ق، ج64: 234( یــا غیــرآن در کار باشــد؛ همچنــان کــه مالزمــه ای قطعــی بیــن 
ــرا امــکان  ــدارد؛ زی ــاران محــروم شــده اند، وجــود ن ــودن انســان هایی کــه از ب ــی و بدکارب کم باران
دارد بــرای امتحان باشــد )ر. ک: کلینــی، 1407ق، ج2: 252- 258؛ مجلســی، 1403ق، ج64: 226 
و 235(، آن چنــان کــه گفتــه شــده »هــر کــه در ایــن بــزم مقرب تراســت، جــام بــال بیشــترش 
می دهنــد«؛  یــا از نشــانه های آخرالزمــان باشــد )مجلســی، 1403ق، ج 22: 453(، یــا بــه جهــت 

مصلحتــی الهــی باشــد کــه بنــدگان ازآن بی خبرنــد )همــان، ج64: 235، ح52(.

بنابرایــن، گنــاه می توانــد به عنــوان جزئــی از علــِت نیامــدِن بــاران یعنــی مقتضــی بــرای نیامدن 
بــاران مّدنظــر قــرار گیــرد کــه اگــر ســایر اجــزای علت )شــرایط و نبــود مانــع( محقق شــد، نتیجۀ 
آن کــه خشکســالی اســت محقــق خواهــد شــد، نــه اینکــه گنــاه علــت تامــه نیامــدن بــاران و 
خشکســالی باشــد. همیــن ســخن دربــارۀ رابطــۀ میــان نیک کــرداری و ترســالی نیــز صادق اســت.

2 -2. بررسی محتوایی حدیث در آینه آیات

چنان کــه پیــش از ایــن گفتــه شــد، عرضــۀ حدیــث بــر قــرآن یکــی از معیارهــای بازشناســی 
روایــات ســره از ناســره اســت کــه مــورد پذیــرش حدیث پژوهــان پیشــین و پســین اســت. لــذا 
شایســته اســت پیــش از بررســی محتوایــِی ایــن فــراز از روایــت، دیــدگاه قــرآن دربــارۀ تأثیــر 

گنــاه در محرومیــت از برخــی نعمت هــا و چگونگــی آن را مطالعــه کنیــم.
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1. از نــگاه قــرآن، ایــن آمــوزۀ اعتقــادی کــه همــۀ نعمت هــا از جملــه بــاران از جانــب خداونــد 
يـَـاَح لََواقـِـَح فَأنَزلْنَــا  اســت، جــای تردیــد نــدارد و ده هــا آیــه بــر آن داللــت دارد: »َو أْرَســْلنَا الرِّ
َّــذی  ــَماِء َمــاًء فَأْســَقْينَاُكُموهُ َو َمــا أنتُــْم لـَـُه بَخاِزنِيــن«1 )حجــر/ 22(؛ »أفََرأَيتُــم المــآَء ال ِمــَن السَّ
َّــذی أنــَزل  تَشــَربُوَن َءأنتـُـم أنَزلتُُمــوه ِمــَن الُمــزِن أم نَحــُن الُمنِزلـُـوَن«2 )واقعــه/ 68 و 69(؛ »ُهــَو ال

ِمــَن الّســمآء مــآًء لکــم«3 )نحــل/ 10(.

2. خداونــد آنچــه از نعمت هــا در زمیــن و آســمان اســت، بــرای بهره بــرداری انســان آفریــده 
َّــِذی َخَلــَق لَُکــْم مــا فِــى اأْلَْرِض َجِميعــًا« )بقــره/29؛ نــک: انعــام/ 97؛ یونــس/  اســت: »ُهــَو ال
57؛ نحــل/ 5، 72 و 81؛ طــه/ 53؛ روم/ 21؛ فرقــان/ 47؛ غافــر/ 64 و 79؛ زخــرف/ 12؛ ملــک/ 

15؛ نــوح/ 12و19(.

ــرای انســان آفریــده شــده امــا از نظــر قــرآن، ممکــن  3.  باوجــود اینکــه همــۀ نعمت هــا ب
اســت بــر اثــر برخــی گناهــان، ایــن نعمت هــا از انســان گرفتــه شــود. برخــی از عوامــل کــه 

ــد از: ــوند، عبارتن ــا می ش ــی نعمت ه ــان از برخ ــت انس ــبب محرومی س

الــف( کفــر )کفــران نعمــت(: قــرآن در آیاتــی از ســوره ســبأ بــه قومــی اشــاره می کنــد کــه 
ــْم  ـِـَک َجَزيناُه بــر اثــر کفــران، از نعمت هایــی کــه در اختیــار آنــان بــود، محــروم شــدند: »َذل
َُّکــْم َو لَئـِـْن َكَفْرتـُـْم إِنَّ  بِمــا َكَفــُروا َو َهــْل نُجــاِزی إِلَّ الَْکُفــورَ « )ســبأ/ 17(؛4 »لَئـِـْن َشــَکْرتُْم أَلَِزيَدن

َعذابـِـى لََشــِديدٌ « )ابراهیــم/ 7(. 

ب( بخــل: قــرآن در آیــات 17 تــا 23 ســوره قلــم، از جمعــی ســخن می گویــد کــه تصمیــم 
گرفتنــد ســنت حســنۀ پدرشــان در کمــک بــه مســتمندان را تــرک کننــد و آنــان را از میــوۀ 
ــی  ــذاب و بالی ــد، ع ــا در خــواب بودن ــه همــۀ آن ه ــد. شــب هنگام ک ــاغ خــود محــروم کنن ب
فراگیــر از ناحیــۀ پــروردگار بــر بــاغ  فــرود آمــد؛ به گونــه ای کــه جــز مشــتی خاکســتر از آن 

باقــی نمانــد.

1. ما بادهای آبستن کننده را فرستادیم، و از آسمان آبی نازل کردیم و شما را بدان سیراب ساختیم و شما را نرسد که خازنان آن باشید.
2. آیا آبی را که می نوشید دیده اید؟ آیا شما آن را از ابر فرو می فرستید یا ما آن را نازل می کنیم؟

3. فقط خداست که آب را از آسمان فرو می فرستد )نک: بقره/ 22(.
4. این را به خاطر کفرشان به آن ها جزا دادیم و آیا جز کفران کننده را را به چنین مجازاتی کیفر می دهیم.         
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ــر اطعــام مســکین، چپــاول میــراث دیگــران  ج( ننواختــن یتیــم، عــدم تشــویق یکدیگــر ب
ــا 20 ســوره فجــر آمــده اســت کــه اگــر انســان در  ــه ثــروت: در آیــات 15 ت و عشــق وافــر ب
اثــر امتحــان، وفــور نعمــت بــر او تنــگ گــردد او بــر ایــن بــاور مــی رود کــه خداونــد او را ارج 

ــت. ــده اس ــل یادش ــا، عوام ــتن از نعمت ه ــی کاس ــل اصل ــه دلی ــد، در حالی ک نمی نه

شــهید مطهــری آیاتــی ماننــد »َذلـِـَک بـِـَأنَّ اهللَ لـَـْم يــُک ُمَغيــراً نِْعَمــًة أَنَْعَمَهــا َعَلــى  قـَـْوٍم َحتَّــى 
ــا بَِأنُْفِســِهْم«  ــْوٍم َحتَّــى يَغيــُروا َم ــا بَِق ــُر َم ــا بَِأنُْفِســِهْم« )انفــال/ 53( یــا »إِنَّ اهللَ لَ يَغيّ يَغيــُروا َم
ــون  ــن قان ــد )مطهــری، 1375: 133( کــه بیانگــر ای )رعــد/11( را یــک اصــل اساســی می دان
سرنوشت ســاز و حرکت آفریــن اســت کــه رمــز پیشــرفت و پســرفت ملت هــا بــه خــود مــردم 
بازمی گــردد؛ بــه ایــن معنــا کــه  هیــچ مردمــی از بدبختــی بــه خوشــبختی نمی رســند مگــر 
ــت خوشــبخت را خــدا  ــک مل ــی را از خــود دور ســازند، و بالعکــس، ی ــل بدبخت ــه عوام اینک
ــد  ــرای خویــش فراهــم آورن بدبخــت نمی کنــد مگــر آنکــه خودشــان موجبــات بدبختــی را ب
)مطهــری، 1372: 136( ایــن اصــل در روایاتــی یــادآوری شــده اســت )کلینــی، 1407ق، ج2: 

274؛ ج8:  256(.

ــت انســان از نعمــت  ــان ســبب محرومی ــه برخــی از گناه ــد ک ــن برمی آی ــی چنی 4. از آیات
بــاران می شــود. لــذا، گاهــی بــرای برخــورداری از نعمــت بــاران، فرمــان بــه اســتغفار می دهــد: 
ــَماء َعَلْيُکــم مِّــْدَراًرا«1 )نــوح/10 و 11؛ نــک:  َّــُه َكاَن َغفَّــاًرا يُْرِســِل السَّ َُّکــْم إِن »فَُقْلــُت اْســتَْغِفُروا َرب
ــد:  ــان می کن ــت بی ــی نعم ــرط فراوان ــوا را ش ــان و تق ــر، ایم ــه ای دیگ ــود/ 3 و 52(. در آی ه
بـُـواْ  ــَماِء َواألَْرِض َولَِکــن َكذَّ »َولـَـْو أَنَّ أَْهــَل الُْقــَری آَمنـُـواْ َواتََّقــواْ لََفتَْحنـَـا َعَلْيِهــم بـَـَرَكات مِّــَن السَّ

ُــواْ يَْکِســبُوَن«2 )اعــراف/ 96(.3 ــا َكان ــم بَِم فََأَخْذنَاُه

بــاور بــه تأثیــر گنــاه در محرومیــت از برخــی از نعمت هــا از جملــه نعمــت بــاران، در ســایر 
ادیــان و مذاهــب، بــاوری پذیرفته شــده اســت. در تــورات آمــده اســت کــه خداونــد بــه یهودیــان 

1. و گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهید که او همواره آمرزنده است ]تا[ بر شما از آسمان باران پی درپی فرستد.     
2. و اگــر مــردم شــهرها ایمــان آورده و بــه تقــوا گراییــده بودنــد، قطعــاً برکاتــی از آســمان و زمیــن برایشــان می گشــودیم؛ ولــی 

تکذیــب کردنــد. پــس بــه ]کیفــر[ دستاوردشــان ]گریبــان[ آنــان را گرفتیــم.
3. از نظر قرآن، اقامۀ محتوای کتاب های آسمانی با وفور نعمت ها ارتباط دارد )نک: مائده/ 66 و 65(.
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هشــدار داده اســت اگــر بــه راه خداونــد نرونــد، بــه بیماری هــا و بالهــای مختلــف دچــار خواهند 
ــارد و نــه چیــزی از زمیــن می رویــد و بــه  شــد. از جملــه اینکــه، نــه چیــزی از آســمان می ب
عــوض بــاران، گــرد و غبــار بــر آن هــا نــازل خواهــد شــد )نــک: ســفر تثنیــه، فصــل 28، عنــوان 
»لعنــت«، 22 تــا 24؛ ســفر خــروج، فصــل 9، عنــوان »بــالی تگــرگ«:18؛ ســفر تثنیــه، فصــل 
11، عنــوان »خــدا را دوســت بــدار«، 17(. بــه همیــن دیــدگاه در عهــد جدیــد نیــز اشــاره شــده 
اســت: )اول پادشــاهان، فصــل 8، عنــوان »دعــای تقدیــس هیــکل«، 35؛ دوم تواریــخ، فصــل6، 

عنــوان »دعــای تقدیــس خانــه خــدا«، 26 و 27 و ...(. 

ــود  ــه باوج ــود ک ــن می ش ــب روش ــن مطل ــرآن، ای ــات ق ــه آی ــه ب ــی همه جانب ــا نگاه 5. ب
پذیــرش تأثیــر گنــاه در بــروز برخــی مشــکالت و مصایــب بــرای انســان، همــه نامالیمــات و 

ــت. ــاه نیس ــی از گن ــود، ناش ــه رو می ش ــا آن روب ــان ب ــه انس ــواری هایی ک دش

خداونــد در قــرآن از انســان های شایســته ای یــاد می کنــد کــه در مســیر حــق، دچــار رنــج 
و محنــت شــدند )آل عمــران/146( و حتــی جــان خودشــان را از دســت دادنــد )آل عمــران/ 
195؛ طــه/ 71 (؛ برخــی از پیامبــران گرفتــار آزار و اذیــت شــدند )توبــه/ 61؛ انبیــاء/68، 83، 87 
و 89(. روشــن اســت کــه منشــأ ایــن گرفتاری هــا گنــاه آنــان نبــوده زیــرا  گناهــی مرتکــب 
نشــده بودنــد )قمــی، 1404ق، ج2: 240(. گاهــی خداونــد بــر اســاس حکمتــش روزی را بــر 
ــا نگــردد )شــوری/  ــان مهی ــا پیش زمینــه ســتمکاری آن ــاره ای از بندگانــش نمی گســتراند ت پ
ــه ایــن فراخــی رزق شــادمانند )فخــر رازی،  ــه زندگــی دنیــا ب 27(، درحالی کــه سرمســتان ب
1420ق، ج19: 38( و بســیاری از مــردم از فلســفۀ تنگــی و گســتردگی روزی بی خبرنــد )ســبأ/ 
ــم/  ــار )آل عمــران/ 178؛ قل ــه کف ــت دادن ب ــا مهل ــد می خواهــد ب ــه کــه خداون 36( همان گون
ــه/ 69؛ بقــره/  ــا )توب ــان در ســرای دنی 44 و 45؛ اعــراف/ 182 و 183(1 و برخــوردار کــردن آن
126؛ یونــس/ 70؛ نحــل/ 55( عذابــی خوارکننــده را در دیگــر ســرای نصیــب آنــان نمایــد )هود/ 
ــاران ماننــد ســایر گرفتاری هــا و مصیبت هــا، ممکــن اســت علــت  93(.  از ایــن رو، نیامــدن ب
دیگــری جــز گنــاه داشــته باشــد؛ ماننــد ســنت ابتــالء )بقــره/ 155 و 214؛ آل عمــران/ 166 و 

ــه  ــا ب ــراف/ 91( ی ــال/ 54؛ حــج: 44 و 48؛ اع ــد )انف ــذاب اســتیصال کن ــان را ع ــا روزی آن ــت می دهــد ت ــه، برخــی را مهل 1. البت
ــد. ــذاب می کن ــه/ 26( ع ــی )توب ــا لشــکریان نامرئ ــه/ 52 و 14( ی دســت مســلمانان )توب
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167؛ مائــده/ 94؛ قلــم/ 17(؛ ســنت اســتدراج و امــالء )قلــم/ 44 و 45(؛ ســنت امتحــان )انبیــاء/ 
35؛ اعــراف/ 168( و  ... .

6. زشــتی ظلــم و دور بــودن ســاحت ربوبــی از آن، در ده هــا آیــۀ قــرآن به روشــنی بیــان شــده 
اســت. از نظــر قــرآن، نه تنهــا همــه افعــال و دســتورات خداونــد بــر بنیــان عــدل و نفــی ظلــم 
استواراســت1 بلکــه بــه پیامبــر )اعــراف/ 29( و مــردم )نســاء/ 58 و 135؛ نحــل/ 126( فرمــان 
می دهــد از مســیر عدالــت و انصــاف خــارج نشــوند و فلســفه ارســال رســل و انــزال کتــب را 

قیــام مــردم بــه عدالــت )حدیــد/ 25( می دانــد. 

7. از نظــر قــرآن، هــر کســی مســئول کار خــودش اســت و هیــچ کــس بــار گنــاه دیگــری را 
بــه دوش نمی کشــد »... َو ل تَْکِســُب ُكلُّ نَْفــٍس إِل َعَلْيَهــا َو ل تـَـِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر أُْخــَری ثـُـمَّ إِلـَـى 
َربُِّکــْم َمْرِجُعُکــْم فَيُنَبِّئُُکــْم بَِمــا ُكْنتـُـْم فِيــِه تَْختَلُِفــوَن« )انعــام/ 164؛ نــک: اســراء/ 15؛ فاطــر/ 18؛ 

زمــر/ 7؛ نجــم/ 38(.

بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد و نیز ایــن واقعیــت کــه پیامدهــای نباریدن بــاران تنهــا متوجه 
حاکمــان نیســت بلکــه بیشــتر متوجــه مردمــی اســت  کــه بــه ظاهــر در ایــن گناه هیچ نقشــی 
نداشــته اند، ایــن ســؤال پیــش می آیــد کــه چــرا بایــد بــرای دروغگویــی حاکمــان، مجازاتــی در 
نظــر گرفتــه شــود کــه اکثریــت بی گنــاه را در کنــار اقلیــت گناهــکار مجــازات می کنــد و بــه 
ــد در قــرآن کســانی را  ــه اســت کــه خداون ــا هــم می ســوزاند. چگون اصطــالح خشــک وتر را ب
کــه کوشــش می کننــد زراعت هــا و چارپایــان را نابــود کننــد فاســد می شــمرد )بقــره/ 205( 
امــا خــود بــرای کیفــردادن گروهــی بــس انــدک، مجازاتــی را در نظــر می گیــرد کــه »حــرث و 

نســل« را نابــود می کنــد؟

حتــی همــه شــواهد میدانــی نشــان از آن دارد کــه در خشکســالی هایی کــه در گذشــته رخ 
داده یــا هم اکنــون در حــال بــروز و ظهــور اســت، ایــن تنهــا مــردم عــادی و موجــودات گیاهــی 
و حیوانــی هســتند کــه آســیب می بیننــد و حاکمــان بــا توجــه بــه امکاناتــی کــه دارنــد، یــا از 

رنــج و مصیبت هــای آن در اماننــد و یــا بســیار کــم و ناچیــز آســیب می بیننــد.

1. با توجه به روشن بودن نیکویی عدالت و زشتی ظلم از نظر قرآن، به همین مقدار بسنده شد.
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ــن  ــت مطابقــی ای ــگاه اولیــه، دالل ــد کــه در ن ــان شــد به دســت می آی ــن، از آنچــه بی بنابرای
فــراز از روایــت بــا قــرآن ناهمخوان و ناســازگار اســت هرچنــد داللــت التزامــی آن )محرومیت از 
نعمت هــا از جملــه بــاران بــر اثــر برخــی گناهــان( فی الجملــه مــورد تأییــد آیــات قــرآن اســت. 
البتــه، روشــن اســت کــه پاســخ نهایــی بــه ایــن ســؤال در گــروِ بررســی همــۀ ابعــاد موضــوع، 

به ویــژه بررســی روایــات اســت.

2- 3. در نظر گرفتن سنت های تکوینی آفرینش 

ــر  ــنت های تغییرناپذی ــه س ــه ب ــا، توج ــوادث و رویداده ــی ح ــل برخ ــم و تحلی ــرای فه ب
الهــی در نظــام تکویــن، ضرورتــی انکارناپذیــر اســت. بــا توجــه بــه شــرایط جــّوی و محیطی 
ــه ودیعــت نهــاده شــده اســت، برخــی  ــۀ ســّنت تکوینــی الهــی در طبیعــت ب ــر پای کــه ب
مناطــق،  پربــارش و برخــی مناطــق کم بــارش یــا خشــک اســت. در منطقــۀ شــمال ایــران 
ــرار دارد،  ــه ای ق کــه در مســیر بادهــای غربی شــرقِی برخاســته از هــوای مرطــوب مدیتران
ــواری در  ــون دی ــه همچ ــرز ک ــته کوه الب ــی رش ــۀ جنوب ــارد و در دامن ــراوان می ب ــاران ف ب
ــارد. بنابرایــن، اگــر گفتــه می شــود گنــاه  ــاران کــم می ب ــان ابرهــا قــرار دارد، ب ــر جری براب
در بــروز برخــی مشــکالت و مصایــب ماننــد خشکســالی، زلزلــه، ســیل، طوفــان و... تأثیــر 
ــد.  ــی باش ــرایط اقلیم ــد ش ــی مانن ــی اله ــنت های تکوین ــن س ــا درنظرگرفت ــد ب دارد،  بای
چه بســا مجــازات گناهــی در منطقــۀ کم بــاران، کــه دائمــا مــردم چشــم بــه آســمان دارنــد 
ــاران،  ــارش کمتــر باشــد و در مناطــق پرب ــاران هســتند، ب و منتظــر آمــدن چنــد قطــره ب
همیــن گنــاه بــا مجــازات دیگــری ماننــد، بــاران بیشــتر و در نتیجــه ســیل و از بیــن رفتــن 

محصــوالت کشــاورزی همــراه باشــد.

2- 4. توجه به نقش انسان در بروز حوادث

برخــی از حــوادث و رویداهــای ناگــواری کــه رخ می دهــد و بــه طبیعت نســبت داده می شــود، 
ــا و  ــودی جنگل ه ــت اســت. ناب ــب طبیع ــتفاده از مواه ــط انســان در اس ــرد غل نتیجــۀ عملک
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ــود  ــر می ش ــارت بار منج ــیل های خس ــروز س ــه ب ــا ب ــع و بوته زاره ــه از مرات ــتفادۀ بی روی اس
ــی در  ــد. کوتاه ــک می کن ــارت های آن کم ــش خس ــه افزای ــیل ها ب ــاز در مس و ساخت وس
اســتفاده از ابــزار و مصالــح درســت و دارای اســتحکام و ســاخت خانــه بــر روی گســل ها، باعــث 
ــه  ــا طبیعــت، از جمل ــه می شــود. رفتارهــای نامناســب انســان معاصــر ب ــات بیشــتر زلزل تلف
ــه حفــظ و حراســت از محیــط زیســت، ســبب پیدایــش بســیاری از مشــکالت  بی توجهــی ب

شــده یــا بــه تشــدید آن هــا کمــک کــرده اســت.

2- 5. معیار برخوردای و نابرخورداری

ــرآن و  ــگاه ق ــت کــرد کــه از ن ــد غفل ــه نبای ــن نکت ــه، ازای ــب پیش گفت ــر مطال ــزون ب اف
ــار برخــورداری  ــاد، معی ــارش زی ــا همچــون ب ــودن ظاهــرِی برخــی از نعمت ه ــات، ب روای
نیســت؛ از ایــن رو کــه ممکــن اســت به خاطــر کفــران نعمــت، ســنت اســتدراج و امــالء 
ــه  ــدگان ب ــالح بن ــای ص ــه مقتض ــنت رزق ب ــم/44( و س ــراف/27؛ قل ــده )اع ــال ش اعم
ــدگان،  ــالح بن ــای ص ــه مقتض ــنت رزق ب ــه س ــرا ک ــوری/27( زی ــد )ش ــه باش ــار رفت کن
ســنتی ابتدایــی اســت کــه ســنت های آزمایــش، اســتدراج و امــالء بــر آن حاکــم اســت؛ 
ــان  ــارۀ آن ــالح را درب ــنت اص ــدگان، س ــدازۀ بن ــردن به ان ــا برخوردارک ــد ب ــی خداون یعن
اجــرا می کنــد؛ مگــر اینکــه انســان بخواهــد بنــدگان را امتحــان کنــد یــا اینکــه انســان 
نعمت هــای الهــی را تغییــر دهــد یــا ناسپاســی بــورزد. پــس خداونــد ســنتش را دربــارۀ 
ــل  ــی اش را کام ــان و سرکش ــا طغی ــد ت ــه او می ده ــراوان ب ــد و رزق ف ــر می ده او تغیی

ــی، 1390ق، ج18: 57(. ــد )طباطبای کن

ــا عنــوان »برکــت« بیــان  آنچــه در مفهــوم دینــی، معیــار برخــورداری واقعــی اســت ب
ــاره ای از اعمــال باعــث می شــود برکــِت رزق انســان گرفتــه شــود  می شــود. از ایــن رو، پ
)کلینــی، 1407ق، ج2: 326؛ ابن بابویــه، 1413ق، ج4: 15(. مفهــوم برکــت عبــارت 
ــه  ــان هایی ک ــیار انس ــه بس ــرد. چ ــت ف ــت مصلح ــت در جه ــتفاده از نعم ــت  از، اس اس
به ظاهــر از نعمت هایــی برخوردارنــد، امــا ایــن نعمــت ظاهــری )آنچــه بــه ظاهــر نعمــت 
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دانســته می شــود ماننــد: ثــروت، امکانــات مــادی و ...( ســبب شــادمانی آنــان در زندگــی 
ــانی  ــتند کس ــم نیس ــل، ک ــرف مقاب ــود. در ط ــان نمی ش ــروی آن ــعادت اخ ــوی و س دنی
ــت  ــن نعم ــا از همی ــد ام ــا کم برخوردارن ــروم ی ــا مح ــیاری نعمت ه ــر از بس ــه به ظاه ک
ــراد  ــد کــه بســیاری از اف ــا خوشــی و شــادمانی اســتفاده می کنن ــان ب به ظاهــر کــم،  چن
ــده اســت:  ــه آم ــاره ای از ادعی ــن رو، در پ ــد. از ای ــن و برخــوردار، آرزوی آن را دارن متمّک
ــَماِء إِلـَـى اأْلَْرِض بََرَكــًة َعَلــى أَْولِيَائـِـَک َو َعَذابــًا َعَلــى  »...اللَُّهــمَّ اْجَعــْل َمــا أَنَْزلـْـَت ِمــَن السَّ
ــده  ــت ش ــادق g روای ــام ص ــا از ام ــی، 1411ق، ج1: 92 و 213( ی ــَک« )طوس أَْعَدائِ
ــا  ــا ...« )کلینــی، 1407ق، ج5: 564( ی ــُة َموونَتَِه ــْرأَِة ِخفَّ ــِة الَْم ــْن بََرَك کــه فرمــود: »... ِم
در روایتــی ســپری کردن زندگــی بــا ســادگی بــا داشــتن یــک گوســفند یــا یــک گاو یــا 
ــد:  ــرم n می فرمای ــر اک ــه پیامب ــا ک ــا آنج ــده اســت1 ت ــت دانســته ش ــتر، برک ــک ش ی
ــات دیگــری کــه در همیــن راستاســت  ــا، 160( و روای ــٌة« )ابن اشــعث، بی ت ــُة بَرَك »الَقناَع
)ر.ک: ابــن بابویــه، 1376: 238، ح5؛ کلینــی، 1407ق، ج1: 309 بــا توضیحــات عالمــه 

ــی، 1404ق، ج3: 334(. ــی ر.ک: مجلس مجلس

1 . بــرای نمونــه در روایتــی قابــل اعتمــاد، پیامبــر اکــرم )ص( بــه عمــه اش گویــد کــه چــرا در خانــه برکــت نــداری؟ ایشــان می پرســد 
ــَرَكاٌت  َّــُه َمــْن َكانـَـْت فِــي َداِرهِ َشــاةٌ تُْحَلــُب أَْو نَْعَجــٌة أَْو بََقــَرةٌ فَبَ کــه برکــت چیســت؟ حضــرت در پاســخ می فرمایــد: »َشــاةٌ تُْحَلــُب فَِإن
ُكلُُّهــَن« )برقــی، 1371ق، ج2: 641؛ کلینــی، 1407ق، ج6: 545(. )هــر چنــد برخــی ســند حدیــث را ضعیــف ارزیابــی نمودنــد )مجلســی، 
ــْن  ةٌ ِم ــدَّ 1404ق، ج22: 465( ولــی بــه نظــر می رســد کــه ســند روایــت قابــل اعتمــاد باشــد زیــرا ســند حدیــث این گونــه اســت »ِع
ــِد بـْـِن َخالـِـٍد َعــِن ابـْـِن أَبـِـي نَْجــَراَن َعــْن أَبـِـي َجِميَلــَة َعــْن َجابـِـٍر َعــْن أَبـِـي َجْعَفــٍر...« کــه در عــدۀ مــن  أَْصَحابِنَــا َعــْن أَْحَمــَد بـْـِن ُمَحمَّ
اصحابنــا عــن احمــد بــن محمــد بــن خالــد، افــراد ثقــه ماننــد علــی بــن ابراهیــم بــن هاشــم وجــود دارنــد )نجاشــی، 1365: 260( و 
احمدبــن محمدبــن خالــد هــم امامــی و ثقــه اســت )همــان: 77( و ابن ابــی نجــران کــه نــام او در المحاســن، عبدالرحمــن اســت نجاشــی 
دربــاره اش »ثقــة ثقــة« گفتــه اســت )همــان: 114 و 236( و ابی جمیلــۀ، کــه نــام او مفضــل بــن صالــح اســت؛ هــر چنــد ابن غضائــری 
او را »ضعیــف کــذاب یضــع الحدیــث« خوانــده )ابن غضائــری، 1364، ج1: 88( و نجاشــی او را مختلــط می دانــد )نجاشــی، 1365: 129( 
ولــی بــه جهــت کثــرت روایاتــی )203 روایــت( کــه مرحــوم کلینــی از او در الکافــی نقــل نمــوده )ر.ک: نرم افــزار درایــۀ النــور( و روایــت 
نمــودن بیــش از 30 نفــر از اجــاّلء )مامقانــی، بی تــا، ج3: 238( ، اصحــاب اجمــاع و مشــایخ ثقــات از ایشــان ماننــد احمــد بــن محمــد 
بــن ابی نصــر بزنطــی )کلینــی، 1407ق، ج3: 51، 112، 148، 222، 231، 233، 415 و ...( و ... و نقــل روایــات درســت و اســتواری کــه 
ــی  ــری در نقــل روایات ــودن تضعیفــات ابن غضائ ــار ب ــژه بی اعتب ــزی، 1412ق، ج7: 70( و به وی ایشــان ناقــل آن هــا اســت )علیــاری تبری
http://zanjani.net/( کــه مفضــل بــن صالــح از جابــر بــن یزیــد جعفــی دارد زیــرا ایشــان مســائلی غلــو گونــه  را مطــرح کــرده اســت

ــات ایشــان  ــد در روای ــاهرودی، 1414ق، ج7: 475( نبای ــازی ش ــر )ر.ک: نم ــن دیگ articleid&99=index.aspx?pid=70654( و قرای
ــن یزیــد جعفــی هــر چنــد  ــر ب مناقشــه نمــود.articleid&99=http://zanjani.net/index.aspx?pid( 1397/8/1=70654 ( و جاب
دربــاره توثیــق یــا تضعیــف او اختــالف شــده اســت )بــرای نمونــه بــرای توثیــق ر.ک: کشــی، 1409ق: 192 و بــرای تضعیــف ر.ک: همــان: 
191( ولــی ایشــان نــه تنهــا امامــی بــوده بلکــه از خلفــای پیــش از امــام علــی g و بنــی امیــه تبــری جســته و محدثــان و رجالیــان 
متاخــر امامــی عمومــا درصــدد توثیــق ایشــان برآمده انــد و روایاتــی را کــه در نکوهــش ایشــان وارد آمــده، توجیــه کرده انــد )موســوی 

بجنــوردی، 1388، ج17: 155( بنابرایــن ایــن روایــت قابــل اعتمــاد اســت(.
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2. جمع بندی

بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد، اصــل تأثیــر گنــاه بــه عنــوان علــت ناقصــه بــر کاهش بــارش، 
همخــوان و ســازگار بــا آیــات قــرآن و روایــات اســت؛ امــا اینکــه دروغگویــی حاکمــان بــه عنوان 
بخشــی از علــت، باعــث نیامــدن بــاران و در نتیجــه مجــازات بی گناهــان اســت، بــه ظاهــر بــا 
آیــات و روایــات همســویی نــدارد. بنابرایــن، دربــارۀ ایــن فقــره از روایــت، دو راه پیــش رو داریــم:

الــف( بــا توجــه بــه نبــود ایــن روایــت در منابــع اولیــۀ حدیثــی )هرچنــد بــر پایــۀ معیارهــای 
ــز  ــی شــیعه و نی ــع روای ــی مشــابه آن در مجام ــا روایت ــه ی ــود آی ــح اســت(، نب ــی صحی رجال

ــا آیــات قــرآن و روایــات، از آن دســت برداریــم. ناهمخوانــی محتوایــی آن ب

ــه درســتی ســند روایــت، آن را بپذیریــم امــا از آنجاکــه مجــازات اکثریــت  ــا توجــه ب ب(  ب
ــت، آن را  ــازگار نیس ــات س ــات و روای ــا آی ــم، ب ــت حاک ــی اقلی ــت دروغگوی ــه عل ــاه ب بی گن
این گونــه توجیــه کنیــم کــه ایــن روایــت در صــدد بیــان ایــن مفهــوم اســت کــه مــردم وظیفــه 
دارنــد در صــورت خطــا بــودن کار حاکمــان، در نهــان و آشــکار نســبت بــه آنهــا خیرخواهــی   
ــان:   ــمارند )هم ــب بش ــزرگ و واج ــهای ب ــن را وظیف ــه 34( و ای ــه: خطب ــج البالغ ــد )نه کنن
خطبــه 216( و در صورتــی کــه گناهــی آشــکارا و خطایــی روشــن از آن هــا دیدنــد، در حــّد 
تــوان آن هــا را از گنــاه، برحــذر دارنــد )همــان: حکمــت 374( هرچنــد بــا برخــورد اخم آلــود 
بــا آن هــا باشــد )کلینــی،1407ق،ج5: 59(. اگــر جامعــه ای بــه وظیفــۀ خــود در برابــر حاکمــان 
فاســد قیــام نکنــد و امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر را کــه برتریــن اعمــال اســت، تــرک کنــد 
و بــه آنــان، اجــازه دهــد بــه رفتارهــای ناپســند خــود از جملــه دروغگویــی ادامــه دهنــد، بــدون 
تردیــد هــر دو گــروه )حاکمــان و مــردم( ســزاوار بــال و گرفتــاری خواهنــد بــود )ابــن بابویــه، 
1385، ج2: 522(؛ همچنــان کــه اگــر امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کردنــد، همــه )اعــم از 
آمــران و کســانی کــه بــه آنــان امــر شــده( مــورد رحمــت الهــی قــرار می گیرنــد: »َوالُْمْؤِمنـُـوَن َو 
الُْمْؤِمنــاُت بَْعُضُهــْم أَْولِيــاُء بَْعــٍض يَْأُمــُروَن بِالَْمْعــُروِف َو يَْنَهــْوَن َعــِن الُْمْنَکــِر ... أُولئَِک َســيَْرَحُمُهُم 

« )توبــه/71        (.   اهللُ إِنَّ اهللَ َعِزيــزٌ َحِکيــمٌ

کلمــۀ »رحمــت« در آیــۀ شــریفه دارای مفهومــی بســیار وســیع اســت کــه هرگونــه خیــر، 
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برکــت و ســعادتی را در ایــن جهــان و جهــان دیگــر، در برمی گیــرد )مــکارم شــیرازی، 1371، 
ج8: 37(. یکــی از مصــداق هــای رحمــت، بــاران اســت )اعــراف/57؛ فرقــان/48(.     

ایــن نکتــه را نمی تــوان از نظــر دور داشــت کــه ایــن ســخن را امــام g  در شــرایطی بیان 
فرمودنــد کــه حاکمــان فاســد عباســی بــر سرنوشــت جامعــه حاکــم بودنــد و بهرغــم اینکــه  
ــد؛  ــان عمــل نمی کردن ــر آن ــه وظیفــه خــود در براب ــد، ب ــان را می دیدن مــردم تبهــکاری آن
گویــا امــام می خواهــد جامعــه را از ســویی متوجــه فســاد و دروغگویــی دســتگاه حاکــم کنــد و 
از دیگــر ســو مــردم را نســبت بــه وظیفــه ای کــه برعهــده دارنــد، هشــدار دهــد. بهعبارتــی ایــن  
عبــارت روایــت، قضیــه ای خارجــی اســت بدینمعنــا کــه هــر گاه ایــن شــرایط وجــود داشــته  
باشــد )حاکمــان بــه فســاد آشــکار مشــغول باشــند و مــردم باوجــود آگاهــی از آن، اعتــراض 
نکننــد( ایــن عــذاب را خواهــد داشــت،  چنانکــه امــام حســین       فرمــود: »...أَمَّــا بَْعــُد فََقــدْ  
َعلِْمتـُـْم أَنَّ َرُســوَل اهللِ قـَـْد قـَـاَل فـِـي َحيَاتـِـِه َمــْن َرأَی ُســْلَطانًا َجائـِـراً ُمْســتَِحلًّ لُِحــُرِم اهللِ نَاِكثــًا 
لَِعْهــِد اهللِ ُمَخالِفــًا لُِســنَِّة َرُســوِل اهللِ يَْعَمــُل فـِـي ِعبـَـاِد اهللِ بِاإْلِْثــِم َو الُْعــْدَواِن ثـُـمَّ لـَـْم يَُغيِّــْر بَِقــْوٍل 
ــى،  1403ق، ج44: 382(.   ــه ...« )مجلس ــُه َمْدَخَل ــى اهللِ أَْن يُْدِخَل ــًا َعَل ــٍل َكاَن َحِقيق َو َل فِْع
بنابرایــن ایــن جملــه قضیــه ای حقیقــی نیســت کــه هــر گاه حاکمــی دروغ گفــت، خداونــد 

    همــگان را بــه خاطــر گنــاه او مجــازات کنــد.                          
یادکــرد ایــن نکتــه در فرجــام ســخن ســزامند اســت کــه در روایــات وارده شــده یــک »بــال« 
ممکــن اســت ابعــاد گونا گــون داشــته باشــد. بــرای ظالــم جنبــۀ تأدیــب، بــرای مؤمــن، امتحان، 
بــرای انبیــاء )و معصومــان( درجــه و بــرای اولیا، کرامــت باشــد )مجلســی، 1403ق، ج64: 235؛ 
ج78: 198(.1 بــر ایــن اســاس، می تــوان گفــت در صــورت دروغگویــی حاکمــان و بــروز بــالی 
خشکســالی و بی بارانــی، ایــن بــال بــرای کســانی کــه از ایــن منکــر آگاهــی داشــتند و نهــی از 
منکــر نکردنــد یــا اگــر هــم اطــالع نداشــتند امــا می توانســتند اطــالع پیــدا کننــد و زحمــت 
آگاهــی از آن را بــر خــود همــوار نکردنــد، عــذاب باشــد )نهــج البالغــه: خطبــه 216(. بــرای 

ــران/140؛  ــد )ر.ک: آل عم ــح باش ــت صال ــا مل ــان ی ــت زده انس ــه مصیب ــی ک ــش دارد در صورت ــۀ آزمای ــی جنب ــت گاه 1. مصیب
عنکبــوت/ 3( و گاهــی جنبــۀ ِعقــاب و مواخــذه دارد. اگــر مصیبــت   زده بــدکار باشــد )ر.ک: غافــر/ 21(؛ کامــال روشــن اســت. ایــن 
در صورتــی اســت کــه مصیبت دیــده از زمــره معصومــان یــا اولیــای الهــی نباشــد و گــر نــه بُعــد افزایــش درجــه و کرامــت مطــرح 

ــی، 1403ق، ج64: 235؛ ج78: 198(.    ــت )مجلس اس

g
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مردمــان عــادِی مســتضعفی کــه از جریــان دروغ پــردازی در بدنــۀ حاکمیــت بی خبــر بــوده و 
دروغ آن هــا را راســت می پنداشــتند، جنبــۀ امتحــان و بــرای آگاهانــی کــه نهــی از منکــر نموده 

و وظایــف خــود را در ایــن راســتا انجــام دادنــد، جنبــه افزایــش درجــه و کرامــت دارد.       .

نتیجه گیری

1. هرچنــد ایــن روایــت یــک طریــق بیشــتر نــدارد و در منابــع قبــل از قــرن پنجــم دیــده 
ــی می شــود. ــح ارزیاب ــری، متصــل و صحی ــوق مخب ــۀ وث ــر پای نمی شــود، ب

2. دروغگویــی حاکمــان تنهــا یــک عامــل )جــزء علــت نــه علــت تامــه( عــدم بــارش اســت و 
در کنــار آن از ســایر عوامــل و نیــز ســنن تکوینــی الهــی نبایــد غفلــت کــرد.

3. هنگامــی مــردم بــر اثــر دروغگویــی حاکمــان بــه بــالی خشکســالی دچــار می شــوند کــه 
از دروغگویــی حاکمــان اطــالع داشــته باشــند و در برابــر آنــان امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر 

. نکنند

4.  بالهــا بــرای عــده ای تأدیــب، بــرای پــاره ای امتحــان و بــرای شــماری، افزایــش درجــه و 
کرامــت اســت.
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