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چکیده
فهــم درســت روایــات معصومــان  bبهعنــوان مهمتریــن رســالت حدیثپژوهــان ،تنهــا بــا نــگاه
همهجانبــه بــه آنهــا و بــا درنظرگرفتــن امــوری ماننــد تشــکیل خانــوادۀ حدیثــی ،عرضــه بــر قــرآن،
درنظرداشــتن ســنن الهــی ،تجربیــات بشــری و ...امکانپذیــر اســت .بســیاری از خطاهــا و لغزشهــای
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 کتابخانـهای و بهــره گیــری از تجربیــات
ـس ال ْ َم َطــر» در یکــی از روایــات منســوب بــه
بشــری ،بــر آن اســت کــه فــراز «إِذَا َكـ َ
ـذَب الْـ ُ
ـو َل ُة ُحبِـ َ
حضــرت علیبــن موسـیالرضا  cرا بررســی کنــد .ایــن حدیــث کــه از نظــر ســندی معتبــر ارزیابــی
میشــود ،دروغگویــی حاکمــان جامعــه را یکــی از عوامــل نباریــدن بــاران معرفــی میکنــد .این نوشــتار
در پــی آن اســت بــه ایــن ســؤال پاســخ دهــد کــه چــرا بهخاطــر گنــاه گروهــی انــدک ،انســانها و
موجــودات بســیاری کــه هیــچ نقشــی در آن گنــاه نداشــتهاند ،بایــد مجــازات شــوند .آیــا میتــوان افراد
را بهخاطــر گنــاه دیگــران مؤاخــذه کــرد؟ تحلیــل ایــن فقــره از روایــت بــا تشــکیل خانــوادۀ حدیثــی و
عرضــه بــر قــرآن ،ایــن نتیجــه را بهدســت میدهــد کــه هــر کــس مســئول رفتــار خویــش اســت و
گنــاه کســی بــه پــای کــس دیگــر نوشــته نمیشــود .بنابرایــن ،اگــر مردمــی بهخاطــر گنــاه حاکمــان
دچــار تنگنــای معیشــت میشــوند ،از آن جهــت اســت کــه بــه وظیفــۀ خــود در برابــر حاکمــان عمــل
نکردهانــد و بــا ســکوت تأییدآمیــز خــود ،در رفتــار ناپســند آنــان شــریک هســتند.
کلیدواژهها :خشکسالی ،حدیث رضوی ،نباریدن باران ،دروغگویی حاکمان ،وظیفه مردم در برابر
حاکمان.
 .1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسالمی رضوی (نویسنده مسئول)Roushan1344 @yahoo.com :
 .2دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسالمی رضویaliakbarhabibyimehr@gmail.com :
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درآمد
روایــات موجــود در منابــع حدیثــی کــه ســنت اهلبیــت  bرا بــرای مــا گــزارش میکنــد،

گســتردهترین منبــع دریافــت آموزههــای دینــی اســت .دســتیابی بــه تفصیــل بســیاری از
آموزههــای اعتقــادی و اخالقــی و جزئیــات احــکام شــرعی جــز از طریــق روایــات امکانپذیــر
نیســت .لــذا ،فرقههــای اســامی اغلــب باوجــود اختالفنظــر در موضوعــات متعــدد ،بــرای

دریافــت آموزههــای دینــی بــه روایــات اســتناد میکننــد .البتــه ،دربــارۀ روایاتــی کــه ســنت
را بــرای مــا گــزارش میکننــد ،بحثهــای فراوانــی میــان حدیثپژوهــان فریقیــن در ســه

محــور اعتبــار ،صــدور و فهــم آنهــا در جریــان بــوده و هســت.

روایــات در چنــد محــور بــا چالــش روبهروســت .برخــی از ایــن چالشهــا عبارتنــد از :الــف)

جعــل و وضــع ب) نقــل بــه معنــی ج) اختــاف نســخهها د) تعــارض هـــ) تقطیــع و) از بیــن
رفتــن قرایــن و شــواهد زبانــی و مکانــی و. ...

بــرای مقابلــه بــا ایــن چالشهــا پیــش از هــر چیــز بایــد از وجــود حدیــث در منابــع دینــی

اطمینــان حاصــل شــود زیــرا ســخنان بســیاری بهعنــوان روایــت شــایع هســتند کــه هیــچ

نشــانی از آنهــا در کتابهــای حدیثــی پیشــین و پســین نیســت .البتــه ،روشــن اســت کــه بــا
اطمینــان از وجــود روایــت در منابــع روایــی ،نســبت بــه صــدور آن اطمینــان حاصل نمیشــود.

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

الــف) حدیثپژوهــان 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 کردهانــد .البتــه ،روشــن اســت کــه بررســی

و نقــد ســندی روایــت تنهــا میتوانــد چالــش مربــوط بــه جعــل و وضــع را چــاره کنــد و بــرای
عــاج 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 تعارضهــای روایــات ،جمــع قرایــن ،عرضــه بر
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هفتم ،شماره  ،28زمستان 1398

س الْ َم َط ُر »...در حدیث رضوی (روشن ضمیر و همکار)
بررسی گزاره « ِإ َذا َك َذ َ
ب الْ ُو َل ُة ُح ِب َ

نســخههای متعــدد و ...میتوانــد تــا حــدودی چالشهــای دیگــر را مرتفــع ســازد.
بــر ایــن اســاس ،در ایــن جســتار کوشــیدهایم فــرازی از روایــت منســوب بــه حضــرت رضــا

 gرا کــه در آن دروغگویــی حاکمــان یکــی از علــل محرومیــت آدمیــان از باران معرفی شــده،
ســندی و محتوایــی مــورد بررســی قــرار دهیم.

ـان] أَ ْخبَ َرنِي أَبُوال ْ َق ِ
«قَـ َ
ـي ُخ ال ْ َجلِيـ ُ
ـن ُم َح َّمـ ِد بْــنِ ال ُّن ْع َمـ ِ
اسـ ِم
ـال َّ
ـد أَبُــو َع ْبـ ِد اهلل ِ ُم َح َّمـ ُ
ـل ال ْ ُم ِفيـ ُ
ـد بْـ ُ
[الشـ ْ
ـي اهللُ َع ْنـ ُه قَـ َ
ـن
ـع ِد بْــنِ َع ْبـ ِد اهلل ِ َعـ ْ
ـال َح َّدثَنِــي أَبِــي َعـ ْ
ـر بْـ ُ
ـن َسـ ْ
َج ْع َفـ ُ
ـن ُم َح َّمـ ِد بْــنِ قُول َ َو ْيـ ِه َر ِضـ َ
ـينِ بْــنِ َسـ ِع ٍ
ـن يَ ِ
الر َضــا
أَ ْح َمـ َ
ـن أَبِــي ال ْ َح َســنِ ِّ
اسـ ٍر َعـ ْ
يد َعـ ْ
يســى َعــنِ ال ْ ُح َسـ ْ
ـد بْــنِ ُم َح َّمـ ِد بْــنِ ِع َ

ان َهانَـ ِ
وســى  cقَـ َ
ـال :إِذَا َكـ َ
ـت ال َّد ْول َـ ُة َو
ـو َل ُة ُحبِـ َ 
ـذ َ
السـ ْل َط ُ
ـار ُّ
َعلِـ ِّ
ـر َو إِذَا َجـ َ
ـي بْــنِ ُم َ
ب الْـ ُ
ـس ال ْ َم َطـ ُ
ـت الـ َّز َكا ُة َماتَـ ِ
ـت ال ْ َم َو ِاشـي» (مفيــد1413 ،ق.)310 :
إِذَا ُحبِ َسـ ِ
امــام رضــا  gفرمودنــد :چــون والیــان دروغ گوینــد ،بــاران نبــارد و چــون فرمانــروا ســتم

پیشــه کنــد ،پایههــای دولتــش سســت گــردد (و دولتــش از چشــم مــردم افتــد) و چــون از

زکات منــع گــردد ،چهارپایــان میمیرنــد.
پیشینه

بــا بررســی مقــاالت و پایگاههــای اینترنتــی ،دربــاره تأثیــر دروغگویــی حاکمــان بــر نیامــدن

بــاران و خشکســالی ،پژوهشــی مشــاهده نشــد .البتــه ،مقاالتی دربــاره تأثیر گنــاه در بــروز حوادث

و بالیــای طبیعــی بهطــور عــام و نیامــدن بــاران و خشکســالی بهطــور خــاص ،بــه نــگارش
درآمــده اســت .حکمــت پنــاه ( )1391در مقالــۀ «بررســی علــل وقــوع بالیــا وحــوادث طبیعــی

از دیــدگاه قــرآن و احادیــث» ،حاجیخانــی و جلیلیــان ( )1395در مقالــۀ «واکاوی عوامــل
معنــوی بــارش بــاران از نــگاه قــرآن» و رســتمی ( )1389در مقالــه «بــاران در روایــات» برخــی

از عوامــل معنــوی نباریــدن بــاران را برشــمردهاند؛ امــا در هیچکــدام از ایــن مقــاالت بــه موضــوع

ـاص نباریــدن بــاران اشــاره نشــده اســت .این جســتار
«دروغگویــی حاکمــان» بهعنــوان عامــل خـ ّ
بــا بررســی ســندی روایــت ،تشــکیل خانــوادۀ حدیثــی ،عرضــه روایــت بــر قــرآن و اســتفاده از

سال هفتم ،شماره  ،28زمستان  1398فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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تجربیــات بشــری ،درصــدد پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه چــرا بایــد بهخاطــر دروغگویــی

حاکمــان ،مردمــان و موجوداتــی مجــازات شــوند کــه بهظاهــر هیــچ نقشــی در آن نداشــتهاند.
 .1بررسی سندی

دیرینهتریــن منبعــی کــه ایــن روایــت در آن آمــده «امالــی» شــیخ مفیــد اســت .شــیخ

طوســی نیــز آن را بــا همیــن ســند ،در امالــی خــودش ،بــه نقــل از شــیخ مفیــد ،آورده اســت

(طوســى1414 ،ق .)79 :جوامــع متأخــر حدیثــی ،آن را بــه نقــل از امالــی شــیخ مفیــد ،امالــی

شــیخ طوســی و مجالــس فرزنــد شــیخ طوســی آوردهانــد (ر.ک :مجلســى1403،ق ،ج373 :70؛
ج330 :88؛ ج14 :93؛ نــورى1408 ،ق ،ج.)188 :6

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 الیحضره
الفقیــه ،تهذیــب األحــکام ،اإلســتبصار فیمــا اختلــف مــن األخبــار) و کتابهــای همعصــر کتــب
اربعــه ماننــد عیــون اخبــار الرضــا  ،gعلــل الشــرائع 2و ...نیامــده اســت.
 .2بررسی محتوایی
آنچــه از ظاهــر روایــت برمیآیــد ایــن اســت کــه دروغگویــی حاکمــانباعــث نیامــدن بــاران

اســت (معنــای مطابقــی آن بــه اصطــاح اهــل منطــق) .امــا اندکــی تأمــل در ایــن روایــت

(بهعبــارت دیگــر ،توجــه بــه مفهــوم التزامــی آن) ایــن نتیجــه را بــه دســت میدهــد:

 .1محمدبــن محمدبــن نعمــان (نجاشــی )399 :1365 ،و جعفربنمحمدبــن قولویــه و پــدرش (همــان )124 :امامــی و ثقــه هســتند؛
همانگونــه کــه ســعدبن عبــداهلل قمــی (طوســی1420 ،ق ،)215 :احمدبــن محمدبــن عیســی (نجاشــی )82 :1365 ،و حســینبن
ســعید اهــوازی (طوســی1420 ،ق )150 :امامــی و ثقــه هســتند .و یاســر کــه همــان مولــی حمــزة بــن الیســع میباشــد (نجاشــی،
 )453 :1365امامــی و ثقــه اســت( .طوســی1420 ،ق )353 :از ایـنرو ،ایــن حدیــث از جهــت ســند صحیــح ارزیابــی میشــود .
 .2عــدم یادکــرد ایــن روایــت در دو کتــاب «عیــون اخبــار الرضــا  »gو «عللالشــرائع» از آن جهــت جــای شــگفتی و ســؤال
دارد کــه اولــی بــه روایــات حضــرت رضــا  gاختصــاص 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  gو نیــز مربــوط بــه علــل برخــی
حــوادث اســت ،در ایــن دو کتــاب میآمــد.
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س الْ َم َط ُر »...در حدیث رضوی (روشن ضمیر و همکار)
بررسی گزاره « ِإ َذا َك َذ َ
ب الْ ُو َل ُة ُح ِب َ

الف) گناه (یا دستکم برخی گناهان) موجب محرومیت مردمان از برخی نعمتها میشود؛
ب) یکی از نعمتهایی که گناه باعث محرومیت از آن میشود ،نعمت باران است؛
ج) دروغگویــی حاکمــان علــت محرومیــت از نعمــت بــاران اســت یــا دسـتکم یکــی از علــل

محرومیــت از نعمــت بــاران ،دروغگویــی حاکمــان و دسـتاندرکاران جامعــه اســت.

هرچنــد معــارف دیــن را مجموع ـهای از متــون و گزارههــای بهظاهــر پراکنــده و گســیخته

تشــکیل میدهــد ،امــا از آنجاکــه همــۀ آنهــا از یــک منبــع سرچشــمه گرفتهاند ،سمتوســوی

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

ـی الهــی و تجربیــات بشــری غافــل شــد.
کــرد .البتــه ،نبایــد از ســنتهای تکوینـ ِ

بســیاری از خطاهــا و لغزشهــای معرفتــی ،ناشــی از نبــو ِد نــگاه جامــع بــه مجموعــه منابــع

دینــی (کتــاب ،ســنت و عقــل) اســت.
 .1 -2تشکیل خانواده حدیثی

یکــی از معیارهــای فهــم و شناســایی احادیــث درســت از احادیــث برســاخته ،نــگاه مجموعــی به

همــه روایــات و بــه اصطــاح تشــکیل خانــوادۀ حدیــث اســت .تشــکیل خانــوادۀ حدیــث یعنــی

گــردآوری تمــام احادیــث پیرامــون یــک موضــوع و چینــش دقیــق و منطقی ایــن روایــات بههمراه

کشــف روابــط میــان آنهــا ،نقشــی مهــم در فهــم مــراد واقعــی روایــات و جلوگیــری از خطاهــای

معرفتــی دارد .در نتیجــه ،احادیثــی کــه بهتناســب شــرایط دچــار گسســت شــدهاند ،بــار دیگــر
کنــار هــم قــرار میگیرنــد و ســیمای واحــدی از دیــن ارائــه میدهنــد.

 .1احادیــث بســیاری بــر ارتبــاط گنــاه و برخــی محرومیتهــا و دشــواریها (عذابهــای

دنیــوی) وجــود دارد (کلینــی1407 ،ق ،ج 269 :2و 276؛ ابــن بابویــه ،1385 ،ج522 :2؛ قمــی،

1404ق ،ج160 :2؛ ابنشــعبه حرانى1404 ،ق51 :؛ فيض كاشــانى1415 ،ق ،ج368 :1؛ مجلســی،
1403ق ،ج.)232 :64
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 .2در برخــی روایــات تصریــح شــده اســت کــه برخــی گناهان ســبب محرومیــت از نعمــت باران
ـماء( »...کلینــی1407 ،ق ،ج72 :2؛ نک:
ـس غ َْيـ َ
ـوب الَّتِــي تَ ْحبِـ ُ 
ـي ا ُّلذنُـ َ
ـث ا َّ
لسـ َ
میشــود «َ ...و ا ْغ ِفـ ْ
ـر لِـ َ

برقــى1371 ،ق ،ج ،586 :2ح .)85ایــن روایــات را بــا توجــه بــه مخاطــب آنهــا ،میتــوان در ســه

گــروه دســتهبندی کــرد:

الــف) روایاتــی کــه مخاطــب آنــان مــردم اســت و بــه آنها تذکــر میدهد کــه از انجــام پــارهای از

گناهــان خــودداری کننــد تــا دچــار بیبارانــی نشــوند .امام رضــا  gاز قــول پیامبــر  nگزارش

میکننــد 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 بابویــه1378 ،ق ،ج .)29 :2برخــی از دیگــر گناهانــی

کــه از نظــر روایــات ،در خشکســالی مؤثرنــد ،عبارتنــد از :کمفروشــی (کلینــی1407،ق ،ج)374 :2؛
ســخنچینی (مجلســی1403 ،ق ،ج)268 :72؛ نــدادن زکات (کلینــی1407 ،ق ،ج)374 :2؛ فــاش
کــردن اســرار امامــان ( bابنشــعبه حرانــى1404 ،ق)312 :؛ بغــض نســبت بــه امــام علــی g

(كراجكــى1410،ق ،ج)148 :1؛ ارج ننهــادن و بیاحترامیکــردن بــه نــان بهگونــۀ ناسپاســی (حــر
عاملــى1409 ،ق ،ج ،)384 :24کاهلــی در رفتــن بــه میــدان نبــرد (حاکم نیشــابوری1411 ،ق ،ج:2

ـرد انســان نســبت بــه خداونــد بهشــمار آیــد
 )129و بهطــور کلــی آن دســته از گناهانــی کــه تمـ ّ
(متقــي هنــدي1401 ،ق ،ج ،833 :7ح )21593یــا خشــم الهــی را برانگیزد (کلینــی1407 ،ق ،ج:5

.)317

ب) روایاتــی کــه مخاطــب آنــان قضــات و دادرســان هســتند .شــیخ صــدوق در ســندی متصــل

از امــام صــادق  gآورده اســت «هنگامــی کــه چهــار گنــاه آشــکار گــردد ،چهــار چیــز هویــدا

میشــود ...هنگامــی کــه قاضیــان در قضــاوت ســتم نماینــد؛ آســمان از باریــدن بایســتد( »...ابــن

بابویــه ،1362 ،ج)242 :1؛ روایــات دیگــری نیــز بــا ایــن مضمــون و محتــوا وجــود دارد (کلینــی،

1407ق ،ج.)448 :2

ج) روایاتــی کــه مخاطــب آنان حاکمــان و فرمانروایــان هســتند ،در مجموعه روایــات امامیه ،تنها
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هفتم ،شماره  ،28زمستان 1398
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بررسی گزاره « ِإ َذا َك َذ َ
ب الْ ُو َل ُة ُح ِب َ

یــک روایــت دربــارۀ رابطــه دروغگویــی حاکمــان و خشکســالی (همیــن روایــت مورد بحــث) وجود

دارد .البتــه ،در منابــع اهــل ســنت روایاتــی دربــارۀ رابطــه ســتم حاکمــان (بهخصــوص دروغگویــی
ـوال ُة
آنهــا) و بخیــل شــدن آســمان (شــعيري ،بــى تــا )180 :یــا خشکســالی «َ ...وإذَا َجـ َ
ـار ِت الـ ُ
حطـ ِ
قَ َ
ـماء ( »...ســیوطی ،بیتــا ،ج ،496 :1ح )4816دیــده میشــود.
ـت ا َّ
لسـ ُ

 .3بــا درنظرگرفتــن ســایر روایــات ،ایــن نتیجــه قابــل دســتیابی اســت کــه مالزمـهای قطعــی و

دایمــی بیــن پربارانــی و خوببــودن انســانهایی کــه بــر آنهــا بــاران میبــارد وجــود نــدارد،

زیــرا ممکــن اســت ســنت اســتدراج (نهــج البالغــه :حکمــت  )25یا امــاء (همــان :حکمــت 116؛
مجلســی1403 ،ق ،ج )234 :64یــا غیــرآن در کار باشــد؛ همچنــان کــه مالزمـهای قطعــی بیــن

کمبارانــی و بدکاربــودن انســانهایی کــه از بــاران محــروم شــدهاند ،وجــود نــدارد؛ زیــرا امــکان
دارد بــرای امتحان باشــد (ر .ک :کلینــی1407 ،ق ،ج258 -252 :2؛ مجلســی1403 ،ق ،ج226 :64

و  ،)235آنچنــان کــه گفتــه شــده «هــر کــه در ایــن بــزم مقربتراســت ،جــام بــا بیشــترش

میدهنــد»؛ یــا از نشــانههای آخرالزمــان باشــد (مجلســى1403 ،ق ،ج ،)453 :22یــا بــه جهــت

مصلحتــی الهــی باشــد کــه بنــدگان ازآن بیخبرنــد (همــان ،ج ،235 :64ح.)52

بنابرایــن ،گنــاه میتوانــد بهعنــوان جزئــی از علـ ِ
ـدن بــاران یعنــی مقتضــی بــرای نیامدن
ـت نیامـ ِ

مدنظــر قــرار گیــرد کــه اگــر ســایر اجــزای علت (شــرایط و نبــود مانــع) محقق شــد ،نتیجۀ
بــاران ّ
آن کــه خشکســالی اســت محقــق خواهــد شــد ،نــه اینکــه گنــاه علــت تامــه نیامــدن بــاران و

خشکســالی باشــد .همیــن ســخن دربــارۀ رابطــۀ میــان نیککــرداری و ترســالی نیــز صادق اســت.
 .2- 2بررسی محتوایی حدیث در آینه آیات

چنانکــه پیــش از ایــن گفتــه شــد ،عرضــۀ حدیــث بــر قــرآن یکــی از معیارهــای بازشناســی

روایــات ســره از ناســره اســت کــه مــورد پذیــرش حدیثپژوهــان پیشــین و پســین اســت .لــذا
ـی ایــن فــراز از روایــت ،دیــدگاه قــرآن دربــارۀ تأثیــر
شایســته اســت پیــش از بررســی محتوایـ ِ

گنــاه در محرومیــت از برخــی نعمتهــا و چگونگــی آن را مطالعــه کنیــم.
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 .1از نــگاه قــرآن ،ایــن آمــوزۀ اعتقــادی کــه همــۀ نعمتهــا از جملــه بــاران از جانــب خداونــد
ـح فَأن َزلْنَــا
«و ْأر َسـ ْلنَا ِّ
اســت ،جــای تردیــد نــدارد و دههــا آیــه بــر آن داللــت داردَ :
ـاح ل َ َواقِـ َ
الريَـ َ
1
َ
ـآء الَّــذی
ـم ل َـ ُه َ
ِمـ َ
َأسـ َق ْينَا ُك ُم ُ
ـن َّ
السـ َ
بخا ِزنِيــن» (حجــر)22 /؛ «أف ََرأیتُــم المـ َ
ـما ِء َمـ ً
ـاء ف ْ
وه َو َمــا أنتُـ ْ
2
المـ ِ
ـو الَّــذی أنـ َزل
المن ِزلُـ َ
ـرب ُ َ
ـزن أم نَحـ ُ
ون َءأنتُــم أن َزلتُ ُمــوه ِمـ َ
ـن ُ
ـن ُ
ـون» (واقعــه 68 /و )69؛ « ُهـ َ
تَشـ َ
ـآء لکــم»( 3نحــل.)10 /
ِمـ َ
الســمآء مـ ً
ـن ّ

 .2خداونــد آنچــه از نعمتهــا در زمیــن و آســمان اســت ،بــرای بهرهبــرداری انســان آفریــده
ـم مــا فِــی ْ َ
ال ْر ِ
ض َج ِمیع ـ ًا» (بقــره29/؛ نــک :انعــام97 /؛ یونــس/
ـو ال َّـ ِذی َخ َلـ َ
اســتُ « :هـ َ
ـق ل َ ُکـ ْ

57؛ نحــل 72 ،5 /و 81؛ طــه53 /؛ روم21 /؛ فرقــان47 /؛ غافــر 64 /و 79؛ زخــرف12 /؛ ملــک/
15؛ نــوح12 /و.)19

 .3باوجــود اینکــه همــۀ نعمتهــا بــرای انســان آفریــده شــده امــا از نظــر قــرآن ،ممکــن

اســت بــر اثــر برخــی گناهــان ،ایــن نعمتهــا از انســان گرفتــه شــود .برخــی از عوامــل کــه
ســبب محرومیــت انســان از برخــی نعمتهــا میشــوند ،عبارتنــد از:

الــف) کفــر (کفــران نعمــت) :قــرآن در آیاتــی از ســوره ســبأ بــه قومــی اشــاره میکنــد کــه
بــر اثــر کفــران ،از نعمتهایــی کــه در اختیــار آنــان بــود ،محــروم شــدندَ « :ذلِـ َ
ـم
ـک َج َزینا ُهـ ْ
4
ـکرتُ ْم َ َ
ـروا َو َهـ ْ
ـم إ َِّن
ل ِز َ
ـم َو لَئِـ ْ
ـور» (ســبأ)17 /؛ «لَئِـ ْ
ـل نُجــا ِزی إ َِّل ال ْ َک ُفـ َ
ـن َک َف ْرتُـ ْ
یدن َُّکـ ْ
ـن َشـ َ ْ
بِمــا َک َفـ ُ
َعذابِــی ل َ َشـ ِدی ٌد» (ابراهیــم.)7 /
ب) بخــل :قــرآن در آیــات  17تــا  23ســوره قلــم ،از جمعــی ســخن میگویــد کــه تصمیــم

گرفتنــد ســنت حســنۀ پدرشــان در کمــک بــه مســتمندان را تــرک کننــد و آنــان را از میــوۀ

بــاغ خــود محــروم کننــد .شــبهنگام کــه همــۀ آنهــا در خــواب بودنــد ،عــذاب و بالیــی

فراگیــر از ناحیــۀ پــروردگار بــر بــاغ فــرود آمــد؛ بهگون ـهای کــه جــز مشــتی خاکســتر از آن
باقــی نمانــد.

 .1ما بادهاى آبستنكننده را فرستاديم ،و از آسمان آبى نازل كرديم و شما را بدان سيراب ساختيم و شما را نرسد كه خازنان آن باشيد.
 .2آيا آبى را كه مىنوشيد ديدهايد؟ آيا شما آن را از ابر فرو مىفرستيد يا ما آن را نازل میکنیم؟
 .3فقط خداست که آب را از آسمان فرو میفرستد (نک :بقره.)22 /
 .4این را بهخاطر کفرشان به آنها جزا دادیم و آیا جز کفرانکننده را را به چنین مجازاتی کیفر میدهیم.
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س الْ َم َط ُر »...در حدیث رضوی (روشن ضمیر و همکار)
بررسی گزاره « ِإ َذا َك َذ َ
ب الْ ُو َل ُة ُح ِب َ

ج) ننواختــن یتیــم ،عــدم تشــویق یکدیگــر بــر اطعــام مســکین ،چپــاول میــراث دیگــران

و عشــق وافــر بــه ثــروت :در آیــات  15تــا  20ســوره فجــر آمــده اســت کــه اگــر انســان در

اثــر امتحــان ،وفــور نعمــت بــر او تنــگ گــردد او بــر ایــن بــاور م ـیرود کــه خداونــد او را ارج

نمینهــد ،در حالیکــه دلیــل اصلــی کاســتن از نعمتهــا ،عوامــل یادشــده اســت.

شــهید مطهــری آیاتــی ماننــد « َذلِـ َ َ
ـم یـ ُ
ـو ٍم َحتَّــى
ـک ُم َغیــرا ً ن ِ ْع َمـ ًة أَنْ َع َم َهــا َع َلـ 
ى قَـ ْ
ـک بِــأ َّن اهللَ لَـ ْ
ـروا َمــا ب ِ َأنْ ُف ِس ـه ِْم» (انفــال )53 /یــا «إ َِّن اهللَ َ
ـروا َمــا ب ِ َأنْ ُف ِس ـه ِْم»
ـر َمــا ب ِ َقـ ْ
ـو ٍم َحتَّــى ی َغیـ ُ
ال ی َغیّـ ُ
ی َغیـ ُ

(رعــد )11/را یــک اصــل اساســی میدانــد (مطهــری )133 :1375 ،کــه بیانگــر ایــن قانــون
سرنوشتســاز و حرکتآفریــن اســت کــه رمــز پیشــرفت و پســرفت ملتهــا بــه خــود مــردم

بازمیگــردد؛ بــه ایــن معنــا کــه هيــچ مردمــى از بدبختــى بــه خوشــبختى نمىرســند مگــر

اينكــه عوامــل بدبختــى را از خــود دور ســازند ،و بالعكــس ،يــك ملــت خوشــبخت را خــدا
بدبخــت نمىكنــد مگــر آنكــه خودشــان موجبــات بدبختــى را بــراى خويــش فراهــم آورنــد

(مطهــری )136 :1372 ،ایــن اصــل در روایاتــی یــادآوری شــده اســت (کلینــی1407 ،ق ،ج:2

274؛ ج.)256 :8

 .4از آیاتــی چنیــن برمیآیــد کــه برخــی از گناهــان ســبب محرومیــت انســان از نعمــت

بــاران میشــود .لــذا ،گاهــی بــرای برخــورداری از نعمــت بــاران ،فرمــان بــه اســتغفار میدهــد:
ـد َر ًارا»( 1نــوح 10/و 11؛ نــک:
ـماء َع َل ْي ُكــم ِّمـ ْ
«فَ ُق ْلـ ُ
ـم إِن َّـ ُه َك َ
ـارا يُ ْر ِســلِ َّ
ان َغ َّفـ ً
السـ َ
ـت ْاسـتَ ْغ ِف ُروا َرب َّ ُكـ ْ

هــود 3 /و  .)52در آیــهای دیگــر ،ایمــان و تقــوا را شــرط فراوانــی نعمــت بیــان میکنــد:
ـما ِء َو َ
ض َول َ ِكــن َك َّذبُــواْ
ـو أَ َّن أَ ْهـ َ
األ ْر ِ
ـر َكات ِّمـ َ
ـن َّ
َ
ـرى َ
السـ َ
«ولَـ ْ
آمنُــواْ َوات َّ َقــواْ ل َ َفتَ ْحنَــا َع َل ْي ِهــم بَـ َ
ـل ال ْ ُقـ َ
3
2
ون» (اعــراف.)96 /
ف ََأ َخ ْذنَا ُهــم ب ِ َمــا َكانُــواْ يَ ْك ِســبُ َ
بــاور بــه تأثیــر گنــاه در محرومیــت از برخــی از نعمتهــا از جملــه نعمــت بــاران ،در ســایر

ادیــان و مذاهــب ،بــاوری پذیرفتهشــده اســت .در تــورات آمــده اســت کــه خداونــد بــه یهودیــان
 .1و گفتم از پروردگارتان آمرزش بخواهيد كه او همواره آمرزنده است [تا] بر شما از آسمان باران پىدرپى فرستد.
 .2و اگــر مــردم شــهرها ايمــان آورده و بــه تقــوا گراييــده بودنــد ،قطع ـاً بركاتــى از آســمان و زمیــن برايشــان میگشــوديم؛ ولــى
تكذيــب كردنــد .پــس بــه [كيفــر] دستاوردشــان [گريبــان] آنــان را گرفتيــم.
 .3از نظر قرآن ،اقامۀ محتوای کتابهای آسمانی با وفور نعمتها ارتباط دارد (نک :مائده 66 /و .)65
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هشــدار داده اســت اگــر بــه راه خداونــد نرونــد ،بــه بیماریهــا و بالهــای مختلــف دچــار خواهند
شــد .از جملــه اینکــه ،نــه چیــزی از آســمان میبــارد و نــه چیــزی از زمیــن میرویــد و بــه

عــوض بــاران ،گــرد و غبــار بــر آنهــا نــازل خواهــد شــد (نــک :ســفر تثنیــه ،فصــل  ،28عنــوان
«لعنــت» 22 ،تــا 24؛ ســفر خــروج ،فصــل  ،9عنــوان «بــای تگــرگ»18:؛ ســفر تثنیــه ،فصــل

 ،11عنــوان «خــدا را دوســت بــدار» .)17 ،بــه همیــن دیــدگاه در عهــد جدیــد نیــز اشــاره شــده
اســت( :اول پادشــاهان ،فصــل  ،8عنــوان «دعــای تقدیــس هیــکل»35 ،؛ دوم تواریــخ ،فصــل،6

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

 .5بــا نگاهــی همهجانبــه بــه آیــات قــرآن ،ایــن مطلــب روشــن میشــود کــه باوجــود

پذیــرش تأثیــر گنــاه در بــروز برخــی مشــکالت و مصایــب بــرای انســان ،همــه نامالیمــات و
دشــواریهایی کــه انســان بــا آن روبــهرو میشــود ،ناشــی از گنــاه نیســت.

خداونــد در قــرآن از انســانهای شایســتهای یــاد میکنــد 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 (توبــه61 /؛ انبیــاء87 ،83 ،68/

و  .)89روشــن اســت کــه منشــأ ایــن گرفتاریهــا گنــاه آنــان نبــوده زیــرا گناهــی مرتکــب

نشــده بودنــد (قمــی1404 ،ق ،ج .)240 :2گاهــی خداونــد بــر اســاس حکمتــش روزی را بــر

پــارهای از بندگانــش نمیگســتراند تــا پیشزمینــه ســتمکاری آنــان مهیــا نگــردد (شــوری/
 ،)27درحالیکــه سرمســتان بــه زندگــی دنیــا بــه ایــن فراخــی رزق شــادمانند (فخــر رازی،

1420ق ،ج )38 :19و بســیاری از مــردم از فلســفۀ تنگــی و گســتردگی روزی بیخبرنــد (ســبأ/
 )36همانگونــه کــه خداونــد میخواهــد بــا مهل ـتدادن بــه کفــار (آل عمــران178 /؛ قلــم/
 44و 45؛ اعــراف 182 /و  1)183و برخــوردار کــردن آنــان در ســرای دنیــا (توبــه69 /؛ بقــره/

126؛ یونــس70 /؛ نحــل )55 /عذابــی خوارکننــده را در دیگــر ســرای نصیــب آنــان نمایــد (هود/
 .)93از ای ـنرو ،نیامــدن بــاران ماننــد ســایر گرفتاریهــا و مصیبتهــا ،ممکــن اســت علــت
دیگــری جــز گنــاه داشــته باشــد؛ ماننــد ســنت ابتــاء (بقــره 155 /و 214؛ آلعمــران 166 /و

 .1البتــه ،برخــی را مهلــت میدهــد تــا روزی آنــان را عــذاب اســتیصال کنــد (انفــال54 /؛ حــج 44 :و 48؛ اعــراف )91 /یــا بــه
دســت مســلمانان (توبــه 52 /و  )14یــا لشــکریان نامرئــی (توبــه )26 /عــذاب میکنــد.
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167؛ مائــده94 /؛ قلــم)17 /؛ ســنت اســتدراج و امــاء (قلــم 44 /و )45؛ ســنت امتحــان (انبیــاء/
35؛ اعــراف )168 /و . ...

 .6زشــتی ظلــم و دور بــودن ســاحت ربوبــی از آن ،در دههــا آیــۀ قــرآن بهروشــنی بیــان شــده

اســت .از نظــر قــرآن ،نهتنهــا همــه افعــال و دســتورات خداونــد بــر بنیــان عــدل و نفــی ظلــم

استواراســت 1بلکــه بــه پیامبــر (اعــراف )29 /و مــردم (نســاء 58 /و 135؛ نحــل )126 /فرمــان

میدهــد از مســیر عدالــت و انصــاف خــارج نشــوند و فلســفه ارســال رســل و انــزال کتــب را
قیــام مــردم بــه عدالــت (حدیــد )25 /میدانــد.

 .7از نظــر قــرآن ،هــر کســی مســئول کار خــودش اســت و هیــچ کــس بــار گنــاه دیگــری را
ُ
ـب ُك ُّل ن َ ْفـ ٍ
ـم إِلَــى
ـرى ثُـ َّ
بـهدوش نمیکشــد «َ ...و ال تَ ْك ِسـ ُ
ـس إِال َع َل ْي َهــا َو ال تَـز ُِر َوا ِز َر ٌة ِو ْز َر أ ْخـ َ
ـون» (انعــام١٦٤ /؛ نــک :اســراء15 /؛ فاطــر18 /؛
ـم فِيـ ِه تَ ْختَ ِل ُفـ َ
ـم ب ِ َمــا ُك ْنتُـ ْ
ـم فَيُنَبِّئُ ُكـ ْ
ـم َم ْر ِج ُع ُكـ ْ
َرب ِّ ُكـ ْ
زمــر7 /؛ 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

نداشــتهاند ،ایــن ســؤال پیــش میآیــد کــه چــرا بایــد بــرای دروغگویــی حاکمــان ،مجازاتــی در

نظــر گرفتــه شــود کــه اکثریــت بیگنــاه را در کنــار اقلیــت گناهــکار مجــازات میکنــد و بــه
اصطــاح خش ـکوتر را بــا هــم میســوزاند .چگونــه اســت کــه خداونــد در قــرآن کســانی را

کــه کوشــش میکننــد زراعتهــا و چارپایــان را نابــود کننــد فاســد میشــمرد (بقــره)205 /
امــا خــود بــرای کیفــردادن گروهــی بــس انــدک ،مجازاتــی را در نظــر میگیــرد کــه «حــرث و

نســل» را نابــود میکنــد؟

حتــی همــه شــواهد میدانــی نشــان از آن دارد کــه در خشکســالیهایی کــه در گذشــته رخ

داده یــا هماکنــون در حــال بــروز و ظهــور اســت ،ایــن تنهــا مــردم عــادی و موجــودات گیاهــی

و حیوانــی هســتند کــه آســیب میبیننــد و حاکمــان بــا توجــه بــه امکاناتــی کــه دارنــد ،یــا از

رنــج و مصیبتهــای آن در اماننــد و یــا بســیار کــم و ناچیــز آســیب میبیننــد.
 .1با توجه به روشن بودن نیکویی عدالت و زشتی ظلم از نظر قرآن ،به همین مقدار بسنده شد.

سال هفتم ،شماره  ،28زمستان  1398فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

19

20
بنابرایــن ،از آنچــه بیــان شــد بهدســت میآیــد کــه در نــگاه اولیــه ،داللــت مطابقــی ایــن

فــراز از روایــت بــا قــرآن ناهمخوان و ناســازگار اســت هرچنــد داللــت التزامــی آن (محرومیت از

نعمتهــا از جملــه بــاران بــر اثــر برخــی گناهــان) فیالجملــه مــورد تأییــد آیــات قــرآن اســت.
البتــه ،روشــن اســت کــه پاســخ نهایــی بــه ایــن ســؤال در گــر ِو بررســی همــۀ ابعــاد موضــوع،

بهویــژه بررســی روایــات اســت.

 .3 -2در نظر گرفتن سنتهای تکوینی آفرینش
بــرای فهــم و تحلیــل برخــی حــوادث و رویدادهــا ،توجــه بــه ســنتهای تغییرناپذیــر

الهــی در نظــام تکویــن ،ضرورتــی انکارناپذیــر اســت .بــا توجــه بــه شــرایط جـ ّوی و محیطی

کــه بــر پایــۀ س ـ ّنت تکوینــی الهــی در طبیعــت بــه ودیعــت نهــاده شــده اســت ،برخــی
مناطــق ،پربــارش و برخــی مناطــق کمبــارش یــا خشــک اســت .در منطقــۀ شــمال ایــران

ـرقی برخاســته از هــوای مرطــوب مدیتران ـهای قــرار دارد،
کــه در مســیر بادهــای غربیشـ ِ
بــاران فــراوان میبــارد و در دامنــۀ جنوبــی رشــتهکوه البــرز کــه همچــون دیــواری در

برابــر جریــان ابرهــا قــرار دارد ،بــاران کــم میبــارد .بنابرایــن ،اگــر گفتــه میشــود گنــاه
در بــروز برخــی مشــکالت و مصایــب ماننــد خشکســالی ،زلزلــه ،ســیل ،طوفــان و ...تأثیــر
دارد ،بایــد بــا درنظرگرفتــن ســنتهای تکوینــی الهــی ماننــد شــرایط اقلیمــی باشــد.

چهبســا مجــازات گناهــی در منطقــۀ کمبــاران ،کــه دائمــا مــردم چشــم بــه آســمان دارنــد

و منتظــر آمــدن چنــد قطــره بــاران هســتند ،بــارش کمتــر باشــد و در مناطــق پربــاران،

همیــن گنــاه بــا مجــازات دیگــری ماننــد ،بــاران بیشــتر و در نتیجــه ســیل و از بیــن رفتــن
محصــوالت کشــاورزی همــراه باشــد.

 .4 -2توجه به نقش انسان در بروز حوادث
برخــی از حــوادث و رویداهــای ناگــواری کــه رخ میدهــد و بــه طبیعت نســبت داده میشــود،

نتیجــۀ عملکــرد غلــط انســان در اســتفاده از مواهــب طبیعــت اســت .نابــودی جنگلهــا و
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هفتم ،شماره  ،28زمستان 1398
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اســتفادۀ بیرویــه از مراتــع و بوتهزارهــا بــه بــروز ســیلهای خســارتبار منجــر میشــود
و ساختوســاز در مســیلها بــه افزایــش خســارتهای آن کمــک میکنــد .کوتاهــی در

اســتفاده از ابــزار و مصالــح درســت و دارای اســتحکام و ســاخت خانــه بــر روی گسـلها ،باعــث

تلفــات بیشــتر زلزلــه میشــود .رفتارهــای نامناســب انســان معاصــر بــا طبیعــت ،از جملــه

بیتوجهــی بــه حفــظ و حراســت از محیــط زیســت ،ســبب پیدایــش بســیاری از مشــکالت
شــده یــا بــه تشــدید آنهــا کمــک کــرده اســت.
 .5 -2معیار برخوردای و نابرخورداری
افــزون بــر مطالــب پیشگفتــه ،ازایــن نکتــه نبایــد غفلــت کــرد کــه از نــگاه قــرآن و

روایــات ،بــودن ظاهــریِ برخــی از نعمتهــا همچــون بــارش زیــاد ،معیــار برخــورداری
نیســت؛ از ای ـنرو کــه ممکــن اســت بهخاطــر کفــران نعمــت ،ســنت اســتدراج و امــاء
اعمــال شــده (اعــراف27/؛ قلــم )44/و ســنت رزق بــه مقتضــای صــاح بنــدگان بــه
کنــار رفتــه باشــد (شــوری )27/زیــرا کــه ســنت رزق بــه مقتضــای صــاح بنــدگان،
ســنتی ابتدایــی اســت کــه ســنتهای آزمایــش ،اســتدراج و امــاء بــر آن حاکــم اســت؛

یعنــی خداونــد بــا برخوردارکــردن بهانــدازۀ بنــدگان ،ســنت اصــاح را دربــارۀ آنــان

اجــرا میکنــد؛ مگــر اینکــه انســان بخواهــد بنــدگان را امتحــان کنــد یــا اینکــه انســان

نعمتهــای الهــی را تغییــر دهــد یــا ناسپاســی بــورزد .پــس خداونــد ســنتش را دربــارۀ
او تغییــر میدهــد و رزق فــراوان بــه او میدهــد تــا طغیــان و سرکشــیاش را کامــل

کنــد (طباطبایــی1390 ،ق ،ج.)57 :18

آنچــه در مفهــوم دینــی ،معیــار برخــورداری واقعــی اســت بــا عنــوان «برکــت» بیــان

میشــود .از ای ـنرو ،پــارهای از اعمــال باعــث میشــود برکـ ِ
ـت رزق انســان گرفتــه شــود

(کلینــی1407 ،ق ،ج326 :2؛ ابنبابویــه1413 ،ق ،ج .)15 :4مفهــوم برکــت عبــارت
اســتاز ،اســتفاده از نعمــت در جهــت مصلحــت فــرد .چــه بســیار انســانهایی کــه

بهظاهــر از نعمتهایــی برخوردارنــد ،امــا ایــن نعمــت ظاهــری (آنچــه بــه ظاهــر نعمــت
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دانســته میشــود ماننــد :ثــروت ،امکانــات مــادی و  )...ســبب شــادمانی آنــان در زندگــی
دنیــوی و ســعادت اخــروی آنــان نمیشــود .در طــرف مقابــل ،کــم نیســتند کســانی

کــه بهظاهــر از بســیاری نعمتهــا محــروم یــا کمبرخوردارنــد امــا از همیــن نعمــت

بهظاهــر کــم،چنــان بــا خوشــی و شــادمانی اســتفاده میکننــد کــه بســیاری از افــراد
متم ّکــن و برخــوردار ،آرزوی آن را دارنــد .از ای ـنرو ،در پــارهای از ادعیــه آمــده اســت:
ـما ِء إِلَــى ْ َ
ض ب َ َر َكـ ًة َع َلــى أَ ْولِيَائِـ َ
اج َعـ ْ
ال ْر ِ
ـك َو َع َذابـ ًا َع َلــى
ـل َمــا أَنْ َزلْـ َ
ـت ِمـ َ
ـن َّ
«...اللَّ ُهـ َّ
ـم ْ
السـ َ
أَ ْع َدائ ِ َ
ــك» (طوســی1411 ،ق ،ج 92 :1و  )213یــا از امــام صــادق  gروایــت شــده
ـرأَ ِة ِخ َّف ـ ُة َموونَتِ َهــا ( »...کلینــی1407 ،ق ،ج )564 :5یــا
کــه فرمــودِ ...« :مـ ْ
ـن ب َ َر َك ـ ِة ال ْ َمـ ْ
در روایتــی ســپریکردن زندگــی بــا ســادگی بــا داشــتن یــک گوســفند یــا یــک گاو یــا

یــک شــتر ،برکــت دانســته شــده اســت 1تــا آنجــا کــه پیامبــر اکــرم  nمیفرمایــد:
«ال َقنا َع ـ ُة بَر َک ـةٌ» (ابناشــعث ،بیتــا )160 ،و روایــات دیگــری کــه در همیــن راستاســت
(ر.ک :ابــن بابویــه ،238 :1376 ،ح5؛ کلینــی1407 ،ق ،ج 309 :1بــا توضیحــات عالمــه
مجلســی ر.ک :مجلســی1404 ،ق ،ج.)334 :3

 . 1بــرای نمونــه در روایتــی قابــل اعتمــاد ،پیامبــر اکــرم (ص) بــه عمـهاش گویــد کــه چــرا در خانــه برکــت نــداری؟ ایشــان میپرســد
َ
ـت فِــي َدا ِر ِه َشــا ٌة تُح َلـ َ
َات
کــه برکــت چیســت؟ حضــرت در پاســخ میفرمایــدَ :
ـرك ٌ
ـن كَانَـ ْ
ـب فَ ِإن َّـ ُه َمـ ْ
ْ ُ
«شــا ٌة تُ ْح َلـ ُ
ـر ٌة فَبَـ َ
ـب أ ْو ن َ ْع َج ـ ٌة أ ْو ب َ َقـ َ
ـن» (برقــی1371 ،ق ،ج641 :2؛ کلینــی1407 ،ق ،ج( .)545 :6هــر چنــد برخــی ســند حدیــث را ضعیــف ارزیابــی نمودنــد (مجلســی،
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1404ق،
َّ
ٌ
ْ
َ
ـد بْــنِ ُم َح َّمـ ِد بْــنِ َخالِـ ٍ
ـن أَبِــي َج ْع َفـرٍ »...کــه در عــدة مــن
ـن أَ ْح َمـ َ
ـن َجاب ِـ ٍر َعـ ْ
ـن أَبِــي َج ِمي َلـ َة َعـ ْ
ـر َان َعـ ْ
أَ ْص َحابِنَــا َعـ ْ
ـد َعــنِ ابْــنِ أبِــي ن َ ْجـ َ
اصحابنــا عــن احمــد بــن محمــد بــن خالــد ،افــراد ثقــه ماننــد علــی بــن ابراهیــم بــن هاشــم وجــود دارنــد (نجاشــی )260 :1365 ،و
احمدبــن محمدبــن خالــد هــم امامــی و ثقــه اســت (همــان )77 :و ابنابــی نجــران کــه نــام او در المحاســن ،عبدالرحمــن اســت نجاشــی
دربــارهاش «ثقــة ثقــة» گفتــه اســت (همــان 114 :و  )236و ابیجمیلــة ،کــه نــام او مفضــل بــن صالــح اســت؛ هــر چنــد ابنغضائــری
او را «ضعیــف کــذاب یضــع الحدیــث» خوانــده (ابنغضائــری ،1364 ،ج )88 :1و نجاشــی او را مختلــط میدانــد (نجاشــی)129 :1365 ،
ولــی بــه جهــت کثــرت روایاتــی ( 203روایــت) کــه مرحــوم کلینــی از او در الکافــی نقــل نمــوده (ر.ک :نرمافــزار درایــة النــور) و روایــت
نمــودن بیــش از  30نفــر از اجـ ّ
ـاء (مامقانــی ،بیتــا ،ج ، )238 :3اصحــاب اجمــاع و مشــایخ ثقــات از ایشــان ماننــد احمــد بــن محمــد
بــن ابینصــر بزنطــی (کلینــی1407 ،ق ،ج 415 ،233 ،231 ،222 ،148 ،112 ،51 :3و  )...و  ...و نقــل روایــات درســت و اســتواری کــه
ایشــان ناقــل آنهــا اســت (علیــاری تبریــزی1412 ،ق ،ج )70 :7و بهویــژه بیاعتبــار بــودن تضعیفــات ابنغضائــری در نقــل روایاتــی
کــه مفضــل بــن صالــح از جابــر بــن یزیــد جعفــی دارد زیــرا ایشــان مســائلی غلــو گونــه را مطــرح کــرده اســت (http://zanjani.net/
 )70654=articleid&99=index.aspx?pidو قرایــن دیگــر (ر.ک :نمــازی شــاهرودی1414 ،ق ،ج )475 :7نبایــد در روایــات ایشــان
مناقشــه نمــود ) 70654=articleid&99=http://zanjani.net/index.aspx?pid( 1397/8/1.و جابــر بــن یزیــد جعفــی هــر چنــد
دربــاره توثیــق یــا تضعیــف او اختــاف شــده اســت (بــرای نمونــه بــرای توثیــق ر.ک :کشــی1409 ،ق 192 :و بــرای تضعیــف ر.ک :همــان:
 )191ولــی ایشــان نــه تنهــا امامــی بــوده بلکــه از خلفــای پیــش از امــام علــی  gو بنــی امیــه تبــری جســته و محدثــان و رجالیــان
متاخــر امامــی عمومــا درصــدد توثیــق ایشــان برآمدهانــد و روایاتــی را کــه در نکوهــش ایشــان وارد آمــده ،توجیــه کردهانــد (موســوی
بجنــوردی ،1388 ،ج )155 :17بنابرایــن ایــن روایــت قابــل اعتمــاد اســت).
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هفتم ،شماره  ،28زمستان 1398

س الْ َم َط ُر »...در حدیث رضوی (روشن ضمیر و همکار)
بررسی گزاره « ِإ َذا َك َذ َ
ب الْ ُو َل ُة ُح ِب َ

 .2جمع 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 بیگناهــان اســت ،بــه ظاهــر بــا
آیــات و روایــات همســویی نــدارد .بنابرایــن ،دربــارۀ ایــن فقــره از روایــت ،دو راه پیـشرو داریــم:

الــف) بــا توجــه بــه نبــود ایــن روایــت در منابــع اولیــۀ حدیثــی (هرچنــد بــر پایــۀ معیارهــای

رجالــی صحیــح اســت) ،نبــود آیــه یــا روایتــی مشــابه آن در مجامــع روایــی شــیعه و نیــز

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

ب) بــا توجــه بــه درســتی ســند روایــت ،آن را بپذیریــم امــا از آنجاکــه مجــازات اکثریــت

بیگنــاه بــه علــت دروغگویــی اقلیــت حاکــم ،بــا آیــات و روایــات ســازگار نیســت ،آن را

اینگونــه 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

کننــد (نهــج البالغــه :خطبــه  )34و ایــن را وظیفــهای بــزرگ و واجــب بشــمارند (همــان:

ـد
خطبــه  )216و در صورتــی کــه گناهــی آشــکارا و خطایــی روشــن از آنهــا دیدنــد ،در حـ ّ
تــوان آنهــا را از گنــاه ،برحــذر دارنــد (همــان :حکمــت  )374هرچنــد بــا برخــورد اخمآلــود
بــا آنهــا باشــد (کلینــی1407،ق،ج .)59 :5اگــر جامعـهای 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 بــا و گرفتــاری خواهنــد بــود (ابــن بابویــه،

 ،1385ج)522 :2؛ همچنــان کــه اگــر امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کردنــد ،همــه (اعــم از
ـون َو
«وال ْ ُم ْؤ ِمنُـ َ
آمــران و کســانی کــه بــه آنــان امــر شــده) مــورد رحمــت الهــی قــرار میگیرنــدَ :
ـات بع ُض ُهــم أَولِيــاء بعـ ٍ ْ
ـر ِ
ـو َن َعــنِ ال ْ ُم ْن َكـ ِر  ...أُولئِ َ
ك َســيَ ْر َح ُم ُه ُم
ـر َ
ْ ْ ُ َْ
ال ْ ُم ْؤ ِمنـ ُ َ ْ
وف َو يَ ْن َهـ ْ
ون بِال ْ َم ْعـ ُ
ـض يَأ ُمـ ُ
اهللُ إ َِّن اهللَ َعزِي ٌــز َح ِكي ٌــم» (توبــه.)71/
كلمــۀ «رحمــت» در آیــۀ شــریفه دارای مفهومــى بســيار وســيع اســت كــه هرگونــه خيــر،
سال هفتم ،شماره  ،28زمستان  1398فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

23

24
بركــت و ســعادتى را در ايــن جهــان و جهــان ديگــر ،در برمىگيــرد (مــکارم شــیرازی،1371 ،
ـان.)48/

ج .)37 :8یکــی از مصــداق هــای رحمــت ،بــاران اســت (اعــراف57/؛ فرقـ

ایــن نکتــه را نمیتــوان از نظــر دور داشــت کــه ایــن ســخن را امــام  gدر شــرایطی بیان

فرمودنــد کــه حاکمــان فاســد عباســی بــر سرنوشــت جامعــه حاکــم بودنــد و بهرغــم اینکـه

مــردم تبهــکاری آنــان را میدیدنــد ،بــه وظیفــه خــود در برابــر آنــان عمــل نمیکردنــد؛
گویــا امــام میخواهــد جامعــه را از ســویی متوجــه فســاد و دروغگویــی دســتگاه حاکــم کنــد و
از دیگــر ســو مــردم را نســبت بــه وظیفـهای کــه برعهــده دارنــد ،هشــدار دهــد .بهعبارتــی ایـن
عبــارت روایــت ،قضیـهای خارجــی اســت بدینمعنــا کــه هــر گاه ایــن شــرایط وجــود داشــته

باشــد (حاکمــان بــه فســاد آشــکار مشــغول باشــند و مــردم باوجــود آگاهــی از آن ،اعتــراض
ـد فَ َقـ ْ
ـد
نکننــد) ایــن عــذاب را خواهــد داشــت،چنانکــه امــام حســین gفرمــود...« :أَ َّمــا ب َ ْعـ ُ
ـال فِــي حياتِـ ِه مـ ْ َ
ـد قَـ َ
ـم أَ َّن َر ُسـ َ
ـر ِم اهلل ِ نَا ِكثـ ًا
ـول اهلل ِ قَـ ْ
َ
ََ
َعلِ ْمتُـ ْ
ـن َرأى ُسـ ْل َطان ًا َجائِــرا ً ُم ْسـتَ ِح ًّل ل ِ ُحـ ُ
ل ِ َع ْهـ ِد اهلل ِ ُم َخالِفـ ًا ل ِ ُسـنَّ ِة َر ُسـ ِ
ـول اهلل ِ يَ ْع َمـ ُ
ـد َو ِ
ـل فِــي ِعبَــا ِد اهلل ِ ب ِ ْ ِ
ـو ٍل
ال ْثـ ِم َو ال ْ ُعـ ْ
ان ثُـ َّ
ـر ب ِ َقـ ْ
ـم لَـ ْ
ـم يُ َغيِّـ ْ
ان َح ِقيقــ ًا َع َلــى اهلل ِ أَ ْن يُ ْد ِخ َلــ ُه َم ْد َخ َلــه ( »...مجلســی،1403ق ،ج.)382 :44
َو َل فِ ْعــلٍ َك َ
بنابرایــن ایــن جملــه قضی ـهای 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 «بــا»

ممکــن اســت ابعــاد گوناگــون داشــته باشــد .بــرای ظالــم جنبــۀ تأدیــب ،بــرای مؤمــن ،امتحان،
بــرای انبیــاء (و معصومــان) درجــه و بــرای اولیا ،کرامــت باشــد (مجلســی1403 ،ق ،ج235 :64؛

ج 1.)198 :78بــر ایــن اســاس ،میتــوان گفــت در صــورت دروغگویــی حاکمــان و بــروز بــای

خشکســالی و بیبارانــی ،ایــن بــا بــرای کســانی کــه از ایــن منکــر آگاهــی داشــتند و نهــی از

منکــر نکردنــد یــا اگــر هــم اطــاع نداشــتند امــا میتوانســتند اطــاع پیــدا کننــد و زحمــت

آگاهــی از آن را بــر خــود همــوار نکردنــد ،عــذاب باشــد (نهــج البالغــه :خطبــه  .)216بــرای

 .1مصیبــت گاهــی جنبــۀ آزمایــش دارد در صورتــی کــه مصیبــتزده انســان یــا ملــت صالــح باشــد (ر.ک :آل عمــران140/؛
عنکبــوت )3 /و گاهــی جنبــۀ عِقــاب و مواخــذه دارد .اگــر مصیبــتزده بــدکار باشــد (ر.ک :غافــر)21 /؛ کامــا روشــن اســت .ایــن
در صورتــی اســت کــه مصیبتدیــده از زمــره معصومــان یــا اولیــای الهــی نباشــد و گــر نــه بُعــد افزایــش درجــه و کرامــت مطــرح
اســت (مجلســی1403 ،ق ،ج235 :64؛ ج.)198 :78
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س الْ َم َط ُر »...در حدیث رضوی (روشن ضمیر و همکار)
بررسی گزاره « ِإ َذا َك َذ َ
ب الْ ُو َل ُة ُح ِب َ

مردمــان عــادیِ مســتضعفی کــه از جریــان دروغپــردازی در بدنــۀ حاکمیــت بیخبــر بــوده و

دروغ آنهــا را راســت میپنداشــتند ،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..

نتیجهگیری
 .1هرچنــد ایــن روایــت یــک طریــق بیشــتر نــدارد و در منابــع قبــل از قــرن پنجــم دیــده

نمیشــود ،بــر پایــۀ وثــوق مخبــری ،متصــل و صحیــح ارزیابــی میشــود.

 .2دروغگویــی 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.

 .3هنگامــی مــردم بــر اثــر دروغگویــی حاکمــان بــه بــای خشکســالی دچــار میشــوند کــه

از دروغگویــی حاکمــان اطــاع داشــته باشــند و در برابــر آنــان امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر

نکنند .

 .4بالهــا بــرای عــدهای تأدیــب ،بــرای پــارهای امتحــان و بــرای شــماری ،افزایــش درجــه و

کرامــت اســت.
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منابع و مآخذ
ـ قرآن کریم .ترجمه محمدمهدی فوالدوند.
ـ نهج البالغه1414( .ق) .تحقیق :صبحی صالح .چاپ اول .قم :هجرت.
ـ ابناشعث ،محمدبن محمد( .بی تا) .الجعفریات .چاپ اول .تهران :مکتبة النینوی الحدیثة.
ـ ابن بابویه ،محمدبنعلی .)1362( .الخصال .تحقیق :علیاکبرغفاری .چاپ اول .قم :جامعه مدرسین .
ـ ـــــــــــــــــــــ .)1385( .علل الشرائع .چاپ اول .قم :کتابفروشی داوری.
ـ ـــــــــــــــــــــ1378( .ق) .عيون أخبار الرضا  .gتحقیق :مهدی الجوردی .چاپ اول .تهران :نشر جهان.
ـ ـــــــــــــــــــــ .)1376( .االمالی .چاپ ششم .تهران :کتابچی.
ـ ـــــــــــــــــــــ1413( .ق) .من الیحضره الفقیه .چاپ دوم .قم :دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه
قم.
ـ ابنشعبه حرانى ،حسنبنعلى1404( .ق) .تحف العقول .تحقیق :علیاکبر غفاری .چاپ دوم .قم :جامعه مدرسین.
ـ ابنغضائری .)1364( .الرجال .تحقیق :محمدرضا حسینی .چاپ اول .قم :دارالحدیث.
ـ برقى ،احمد بن محمد1371( .ق) .المحاسن .تحقیق :جاللالدین محدث .چاپ دوم .قم :دارالکتب االسالمیة .
ـ حاجی خانی و جلیلیان« .)1395( .واکاوی عوامل معنوی بارش باران از نگاه قرآن» .پژوهشنامه معارف قرآنی .س .7ش.2
صص.54 - 33 :
ـ حاکم نیشابوری ،محمدبن عبدالله1411( .ق) .المستدرک علی الصحیحین .تحقيق :مصطفى عبدالقادر عطا .چاپ اول .بیروت:
دار الكتب العلمية.
ـ حرعاملى ،محمدبن حسن1409( .ق) .وسائل الشيعة .تحقیق :مؤسسه آل البیت  .bچاپ اول .قم :موسسه آل البیت .b
ـ حکمتپناه ،منیره« .)۱۳۹۱(.بررسی علل وقوع بالیا وحوادث طبیعی از دیدگاه قرآن و احادیث» .همایش ملی آسیب شناسی
وبرنامه ریزی اثرات زلزله  21مرداد  91در استان آذربایجان شرقی .هریس .دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی.
ـ سیوطی ،جالل الدین( .بی تا) .الجامع الصغیر .بیجا :بینا.
ـ شعيري ،محمدبنمحمد( .بی تا) .جامع األخبار .چاپ اول .نجف :مطبعه حیدریه .
ـ رستمی ،محمد حسن« . )1389( .باران در روایات» .علوم حدیث .1389 .ش .58صص.173 -160 :
ـ طباطبايى ،محمدحسين1390( .ق) .الميزان في تفسير القرآن .چاپ دوم .بیروت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات.
ـ طوسى ،محمدبنحسن1414( .ق) .األمالي .تحقیق :موسسةالبعثة .چاپ اول .قم :دارالثقافة .
ـ ـــــــــــــــــــــ1420( .ق) .فهرست كتب الشيعة و أصولهم و أسماء ّ
المصنفين و أصحاب األصول .تحقیق :عبدالعزيز
طباطبائى .چاپ اول .قم :مكتبة المحققالطباطبائي .
ـ ـــــــــــــــــــــ1411( .ق) .مصباح المتهجد و سالح المتعبد .چاپ اول .بیروت :مؤسسه فقهالشیعة .
ـ عليارى تبريزى ،علىبن عبدالله1412( .ق) .بهجة اآلمال في شرح زبدة المقال .تصحیح :جعفر حائری و دیگران .چاپ دوم.
تهران :بنياد فرهنگ اسالمى كوشانپور .
ـ فخر رازى ،محمدبنعمر1420( .ق) .التفسيرالكبير .اعداد :مكتب تحقيق داراحياء التراث العربى .چاپ سوم .بیروت :دارإحياء
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ـ فيض كاشانى ،محمدمحسن1415( .ق) .تفسير الصافي .تحقیق :حسین اعلمی .چاپ دوم .تهران :مکتبة الصدر.
ـ قمى ،علىبنابراهيم1404( .ق) .تفسير القمي .تحقیق طیب موسوی جزایری .چاپ سوم .قم :دار الكتاب .
ـ كراجكى ،محمدبنعلى1410( .ق) .كنزالفوائد .تحقیق :عبدالله نعمة .چاپ اول .قم :دارالذخائر .
ـ كشى ،محمدبن عمر1409( .ق) .رجال الكشي .چاپ اول .مشهد :مؤسسه نشر دانشگاه مشهد.
ـ كلينى ،محمدبن يعقوب1407( .ق) .الكافي .تصحیح و تحقیق :علىاكبر غفارى و محمد آخوندى .چاپ چهارم .تهران :دارالكتب
اإلسالمية .
ـ مامقانى ،عبدالله( .بی تا) .تنقيح المقال في علم الرجال (رحلي) .چاپ اول .بیجا.بینا.
ـ متقي هندي1401( .ق) .کنز العمال في سنن األقوال و األفعال .تحقیق :بکري حیاني .چاپ پنجم .بیجا :موسسة الرسالة.
ـ مجلسى ،محمد باقر1403( .ق) .بحاراألنوار .تحقیق :جمعی از محققان .چاپ دوم .بيروت :داراحیاء التراث العربي.
ـ ــــــــــــــــــــ1404( .ق) .مرآة العقول .چاپ دوم .تهران :دارالکتب االسالمیة.
ـ مطهری ،مرتضی .)1375( .امامت و رهبری .چاپ سوم .قم :صدرا.
ـ ــــــــــــــــــــ .)1372( .مجموعه آثار شهید مطهری .چاپ هشتم .قم :صدرا.
ـ مفيد ،محمدبنمحمد1413(.ق) .األمالي .تحقیق :حسین استاد ولی .علیاکبرغفاری .چاپ اول .قم :کنگره شیخ مفید .
ـ مكارم شيرازى ،ناصر .)1371( .تفسیر نمونه .چاپ دهم .تهران :دارالكتب االسالميه.
ـ موسوی بجنوردی ،سید کاظم .)1388( .دایرة المعارف بزرگ اسالمی .ج .17تهران :مرکز دایرة المعارف بزرگ اسالمی.
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ـ نمازى شاهرودى ،على1414( .ق) .مستدركات علم رجال الحديث .چاپ اول .تهران :فرزند مولف.
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