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 ۱۳۹۷بهار و تابستان ، ۳، شمارۀ دومهای حدیثی، سال آموزه

 نقش عملکرد افراد در وقوع حوادث طبیعی 
  از دیدگاه روایات

 ١جواد ایروانی  
 چکیده

ای از متـدینان آن اسـت کـه وقـوع حـوادث طبیعـی همچـون  تلقی طیف گسترده
. ان و رفتارهای ناشایست مردم اسـتنتیجه مستقیم گناه، بارشی سیل و کم، زلزله

زده از بالیـای طبیعـی را صـرفا  توان خسارات و تلفات مناطق مصـیبت ولی آیا می
روایـات متعـددی ، ناشی از گناهکاری ساکنان آن مناطق دانست؟ در ایـن زمینـه

 . تواند پاسخ این پرسش را روشن سازد ها می وجود دارد که تحلیل صحیح آن
کوشـد بـا  می، ای سامان یافته شیوه توصیفی تحلیلی و روش کتابخانهکه به ، این تحقیق

 . تحلیل استواری را در این مسأله ارائه دهد، ارزیابی سندی و محتوایی روایات مربوطه
صرفا یکی از عـواملی اسـت کـه در ، دهد عملکرد افراد های تحقیق نشان می یافته
های  حوادث طبیعی و خسارت تواند بر وقوع یا تشدید برخی از می» مقتضی«حد 

لیک از آنجا که از یکسو اصوال بروز حوادث طبیعی جزء ، ناشی از آن مؤثر باشد
آزمایش و ابتال در  ی جنبه، شرور اجتناب ناپذیر نظام خلقت است و از دیگر سو

توان صدمات ناشی از حوادث طبیعی را لزومـا  نمی، باشد وجه غالب می، مصائب
 . انستعقوبت گناه افراد د

 ابتال و آزمایش، عقوبت گناه، حوادث طبیعی واژگان کلیدی:
                                                 

 .۰۳/۰۹/۱۳۹۷تاریخ پذیرش:  - ۲۹/۰۲/۱۳۹۷تاریخ دریافت:  
 )irvani_ javad@yahoo.com( دانشیار دانشگاه علوم اسالمی رضوی. ١
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 مقدمه
کنـد  را ایجـاد میاین پرسـش ، سیل و خشکسالی، بروز حادثه طبیعی همچون زلزله

تـوان گفـت  هـا نقـش دارد؟ آیـا می گناهان مردم در وقوع یا فراوانی آنکه آیا عملکرد و 
ه عقوبـت و عـذاب دارد و در صـورت جنب، ها و تلفات ناشی از چنین حوادثی خسارت

خسـارتی بـروز ، دهد و در صورت وقوع حادثه رخ نمی، تغییر در رفتارها و ترک گناهان
 کند؟ نمی

: هایی وجود دارد دیدگاه، های طبیعی پیرامون نقش عملکرد افراد بر رخداد پدیده
اهکاران عقوبت گناهان گن، طبیعت و حوادث ناگوار آن گروهی بر این باورند که شّر 

، ۱۴۰۵، قرطبـی: نـک(. موهم این دیدگاه اسـت، ظاهر عبارات بسیاری از عالمان. است
، ۱۳۶۵، نجفـی؛ ۲۵/۷۲، ۱۴۱۸، زحیلـی؛ ۱۹۹-۸/۹۵و  ۱۸۵-۲/۸۱، ۱۴۱۷، طباطبـایی؛ ۱۶/۳۰-۳۱
سـیل و  ،هایی از قشـر مـذهبی رواج دارد و وقـوع زلزلـه  بین طیف، این باور )۱۲/۱۲۷

یکـی از مفسـران در ایـن بـاره . داننـد پیامد گناهان مـردم میدیگر حوادث طبیعی را 
، مغنیـه( »نیان الشر ال بد منـه لعقوبـة العصـاة و المـذنب: و قال عابد زاهد«: گوید می

۱۴۲۴ ،۲/۳۸۵(  
جـزای ، بـه بـاور ایـن گـروه. انـد منکر عقوبت بودن حوادث طبیعی، گروهی دیگر

اند و حتـی  زندیق و صـدیق شـریک، ااعمال به قیامت اختصاص دارد و در مصائب دنی
، فخـر رازی: نـک(. های گناهکـاران اسـت گان بـیش از مصـیبت مصائب وارد بر تقواپیشـه

الزمه جهان طبیعـت بـوده ، حوادث طبیعی، بنابراین )۱۳/۴۱، ۱۴۱۵، آلوسی؛ ۲۷/۶۰۰ ، ۱۴۲۰
رد که دیدگاه سومی نیز وجود دا. شده است از پیش تعیین، در عرصه قضا و قدر الهیو 
عقوبتشان تا قیامـت ، اما کافران، در حق مؤمنان است، عقوبت در برابر بدی: گوید می

های  ناشی از برداشت، این اختالف )۱۶/۳۱، الجامع الحکام القـرآن، قرطبی(. افتد به تأخیر می
 . های دینی در این زمینه است گوناگون از آموزه

در این مجـال صـرفا بـه بررسـی ، تبا توجه به گستردگی این بحث در آیات و روایا
های طبیعـی وارد شـده و  روایـاتی کـه در خصـوص رخـداد پدیـده؛ پردازیم روایات می
 . های یادشده را روشن سازد تواند پاسخ پرسش ها می تحلیل آن
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 های طبیعی  روایات در خصوص پدیدهالف. 
های طبیعی  یدهپردازیم که در مورد پد اکنون به بررسی سندی و محتوایی روایاتی می

 : ها وجود دارد و تأثیر احتمالی عملکرد مردم بر رخداد آن

 بارش باران. ۱
روایـات ذیـل ، ها با بارش بـاران و نـزوالت جـوی در خصوص رابطه عملکرد انسان

 : وجود دارد
ِبي َجْعَفرٍ «. ۱

َ
ِبي َحْمَزَة َعْن أ

َ
َة َعْن أ ُه   َل َسِمْعُتُه َیُقوُل َقا اْبُن َمْحُبوٍب َعْن َماِلِك ْبِن َعِطیَّ ِإنَّ

َقلَّ َمَطرًا ِمْن 
َ
َه َعزَّ َو َجـلَّ ِإَذا َعِمـَل   َما ِمْن َسَنٍة أ َه َیَضُعُه َحْیُث َیَشاُء ِإنَّ اللَّ َسَنٍة َو َلِکنَّ اللَّ

ـنَ  َر َلُهْم ِمَن اْلَمَطِر ِفي ِتْلَك السَّ ِة ِإَلـی َغْیـِرِهْم َو َقْوٌم ِباْلَمَعاِصي َصَرَف َعْنُهْم َما َکاَن َقدَّ
ُب اْلُجَعَل ِفي ُجْحِرَها ِبَحْبِس اْلَمَطـِر َعـِن  َه َلُیَعذِّ ِإَلی اْلَفَیاِفي َو اْلِبَحاِر َو اْلِجَباِل َو ِإنَّ اللَّ

ـِبیَل ِفـي  ُه َلَهـا السَّ َها ِبَخَطاَیا َمْن ِبَحْضَرِتَها َو َقْد َجَعَل اللَّ ِتي ِهيَ ِبَمَحلِّ ْرِض الَّ
َ
َمْسـَلٍك اْأل

ُبو َجْعَفرٍ 
َ
ْهِل اْلَمَعاِصي َقاَل ُثمَّ َقاَل أ

َ
ِة أ ْبصارِ  ِسَوی َمَحلَّ

َ
وِلي اْأل

ُ
، کلینـی( ١»َفاْعَتِبُروا یا أ

   )۱/۱۱۶ ،تا بی، برقی؛ ۲/۲۷۲، ۱۳۶۷
مقدار ، که براساس این حدیث نخست آن؛ در این روایت چند نکته قابل توجه است

: هی است و طبعا در چارچوب قوانین نظـام تکـوین الهـیال» تقدیر«به ، بارش هر ساله
ُلُه ِإالَّ ِبَقَدٍر َمْعُلـوم ْی َوِإْن ِمْن َش ﴿ بـدیهی اسـت در  )۲۱حجـر / ( ﴾ ٍء ِإالَّ ِعْنَدنا َخزاِئُنُه َوما ُنَنزِّ

گناهـان «تـأثیر . اند ها به طور طبیعی پربارش و برخی کم بارش برخی از اقلیم، این نظام

                                                 
کند که بر خالف نظر بیشتر حکما و متکلمـان، حیوانـات  گوید: این خبر داللت میمی . عالمه مجلسی ١

فهمند. داستان هدهد در قـرآن نیـز  نیز سطحی از فهم و تکلیف را دارند و برخی از تکالیف شرعی را می
) ۹/۲۴۹ی، کافشرح أصول ی، مازندرانمحمد صالح  یمول. نیز: ۷۰/۳۳۰حار االنوار، شاهد آن است. (ب

لیک در روایت، تعبیری وجود ندارد که نشان دهد حیوانات و حشرات نسبت به تکالیف سطحی از فهم 
 رسد روایت ناظر به این اسـت کـه هـر گـاه بـر اثـر را دارا هستند یا خود آنان نیز مکلفند! بلکه به نظر می

رسد و از آنجا که این رنج، عقوبـت الهـی  ها، باران نبارد، رنج آن به حیوانات نیز می عملکرد منفی انسان
به کار رفته است. بدیهی است مداخله نادرست انسـان در طبیعـت بـه هـر » یعذب«بر مردم است، تعبیر 

روایـت، بـه امکـان  کـه اشـاره رسـاند. ضـمن این شکلی که باشد، به موجودات زنده دیگر نیز زیـان می
است و نه مکلـف بـودن آنـان  -بر اثر غریزه خدادادی آنان -جابجایی برخی حیوانات از مناطق نامساعد

 اند!  آلود آدمیان که شارحان حدیث نام برده شده مطرح کرده به هجرت از محیط گناه
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که در  دوم این. است و نه خارج از آن» مقدر شده«در محدوده مقدار بارش نیز » افراد
یابد و در  صرفا تغییر مکان می، بارش مقدر شده در همان سال، کاری افراد صورت گناه

کـه تـأثیر  سـوم آن. کـه بـه طـور کلـی منتفـی گـردد دهد نه آن ای دیگر روی می منطقه
إذا عمـل «: ای محـدود است و نه عـده شده» عموم مردم«مترتب بر معصیت ، یادشده

 . عملکرد عمومی مالک است نه فردی، بنابراین» یقوم بالمعاص
، کلینـی( »ث السماءیتحبس غ یالذنوب الت َی واغفر ل«: در دعاهای مأثور آمده است. ۲

در ، دهد که برخـی از گناهـان این روایت نشان می )۲/۱۰۲، ۱۴۰۴، صدوق؛ ۴/۷۲، ۱۳۶۷
 : روایات بعدی نیز چنین است. تأثیر دارد جلوگیری از بارش

عن صفوان بـن  -وب یأو بعض أصحابه عن أ -وب بن نوح یعن أ، میبن إبراه یعل«. ۳
ْرَبَعـٌة َظَهـَرْت : قال أبو عبـد اللـه: بعض أصحابنا قال یحدثن: ی قالیحی

َ
ِإَذا َفَشـا أ

نی ْرَبَعٌة: ِإَذا َفَشا الزِّ
َ
ْلَزَلُة، َو   أ ِإَذا َفَشا اْلَجْوُر ِفي اْلُحْکـِم اْحُتـِبَس اْلَقْطـُر، َو ِإَذا  َظَهَرِت الزَّ

َکاُة َظَهَرِت اْلَحاَجة ْسَالِم، َو ِإَذا ُمِنَعِت الزَّ ْهِل اْإلِ
َ
ْرِك ِمْن أ ْهِل الشِّ

َ
ِدیَل ِأل

ُ
ُة أ مَّ  »ُخِفَرِت الذِّ

   )۲/۴۴۸، ۱۳۶۷، کلینی(
ٍة َو َلـْم ُیْنـِزْل ِبَهـا ِإذَ : رسول الله: قال: نیر المؤمنیقال أم«. ۴ مَّ

ُ
ُه َعَلی أ ا َغِضَب اللَّ

اُرَها َو َلْم َتْزُك  ْعَماُرَها َو َلْم َتْرَبْح ُتجَّ
َ
ْسَعاُرَها َو َقُصَرْت أ

َ
ِثَماُرَها َو َلْم َتْغُزْر   اْلَعَذاَب َغَلْت أ

َط َعَلْیَهـا ِشـَراُرَه  ْمَطاُرَهـا َو ُسـلِّ
َ
ْنَهاُرَها َو ُحِبَس َعْنَهـا أ

َ
، صـدوق؛ ۵/۳۱۷، ۱۳۶۷، کلینـی( »اأ

   )۷/۸۳۹ ،تا بی، یهند  یمتق؛ ۳/۱۴۸ ،۱۳۶۵، یطوس؛ ۱/۵۲۴، ۱۴۰۴
القضـاء  یإذا جار الحکام ف ...: أنه قال ر عن الصادقیروی عبد الرحمن بن کث«. ۵

  )۱/۵۲۴، ۱۴۰۴، صدوق( »أمسك القطر من السماء
ْرَبَعٌة ِإَذا إِ : أنه قال ر عن الصادقیروی عبد الرحمن بن کث«. ۶

َ
ْرَبَعٌة َظَهَرْت أ

َ
َذا َفَشْت أ

َکاُة َهَلَکِت اْلَماِشَیُة َو ِإَذا َجـاَر اْلَحـاِکُم ِفـي  ْمِسَکِت الزَّ
ُ
َالِزُل َو ِإَذا أ َنا َظَهَرِت الزَّ َفَشا الزِّ

َماِء َو ِإَذا ُخِفَرِت  ْمَسَکِت اْلَقْطُر ِمَن السَّ
َ
ُة ُنِصَر الْ   اْلَقَضاِء أ مَّ  »ُمْشرُِکوَن َعَلی اْلُمْسِلِمیَن الذِّ

   )۳/۱۴۷ ،۱۳۶۵، یطوس؛ ۱/۵۲۴، ۱۴۰۴، صدوق(
تظهر الفاحشه فی قـوم قـط حتـی  لم ...«: فرمود به نقل امام باقر رسول خدا. ۷

و ، تکـن فـی اسـالفهم الـذین مضـوا یعلنوها اال ظهر فیهم الطاعون و االوجاع التی لم
و لـم ، المؤونه و جور السـلطان ةاخذوا بالسنین و شدینقصوا المکیال و المیزان اال  لم
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، ۱۳۶۷، کلینـی( .»...مطـروایمنعوا الزکاة إال منعوا القطر من السماء ولوال البهـائم لـم ی
۲/۳۷۳-۳۷۴(   
؛ ۳۱۰، تـا بی، مفیـد( .»...إذا کذبت الوالة حبس المطر: قال الحسن الرضا یعن أب«. ۸

  )۷۹، ۱۴۱۴، طوسی
ا مـن العـرب فتثـاقلوا ّیـاسـتنفر ح ضی الله عنهما ان رسول اللـهعن ابن عباس ر «. ۹

حـاکم ( »ما قـال کـان عـذابهم حـبس المطـر عـنهمیبکم عذابا العّذ ی تنفروا ّال فنزلت اِ 
   )۹/۴۸، تا بی، بیهقی؛ ۲/۱۱۸، ۱۴۰۶، نیشابوری

ئة بــنقص یعبــاده عنــد األعمــال الســ یبتلــیإن اللــه «: دیــفرما یم امیــر مؤمنــان. ۱۰
قـد جعـل اللـه االسـتغفار سـببًا لـدرور الـّرزق و رحمـه و  ...توب تائبیل ...اتالثمر 
ُکْم ﴿: فقال سبحانه، الخلق بَّ   )۱۴۳ ۀخطب، نهج البالغه( ﴾ِاْسَتْغِفُروا َر

و نمـاز استقسـاء  ان از مشروعیت و استحباب دعا بـرای طلـب بـارانتو  همچنین می
، کلینـی( بارشی یاد کرد که در روایات و فقه اسالمی آمده است کم هنگام خشکسالی و

ابــن ؛ ۱۳۳و  ۱۲/۱۲۷، ۱۳۶۵، نجفــی؛ ۲/۳۴، ۱۴۰۳، ترمــذی؛ ۲۱۸-۲۱۷صــص، ۸و ج ۳/۴۶۳، ۱۳۶۷
عناصــر «لکــرد مثبـت انســان در قالــب عم» تــأثیر«و خـود نشــانگر  )۲/۲۸۳، تــا بی، قدامـه
 . بر نزول برکات آسمانی است، یعنی دعا و تضرع و نماز» معنوی

اند و روایت دهم نیز در نهج البالغـه آمـده و  دو روایت اول صحیحه، از نظر سندی
روایات شماره چهارم تا هفتم به سبب ؛ اند ولی سایر روایات همگی ضعیف. معتبر است

کم بـه سـبب جهالـت  روایت هشـتم دسـت، ١اند لسله سند ضعیفو فقدان س» ارسال«
روایت نهم نیز صرفا در منـابع حـدیثی اهـل سـنت ، در سلسله سند ضعف دارد» یاسر«

 . نقل شده که از نظر ما معتبر نیست
البتـه  -شـود ارائـه می ههای سندی دیگری کـه در ایـن مقالـ و ارزیابی -این ارزیابی

                                                 
اند، عالمه مجلسی به مرسله  . روایت سوم را اگر چه محققان نرم افزار درایه النور، صحیحه به شمار آورده١

) دقت در سلسله سند نیز ارسال و ضعف آن را تأیید ۱۱/۳۴۲العقول،  ةبودن آن تصریح کرده است. (مرآ
: ی قـالیحیعن صفوان بن  -وب یأو بعض أصحابه عن أ -وب بن نوح یعن أ، میبن إبراه یعل«کند:  می

بـه تردیـد » بعـض اصـحابه«م از ایـوب یـا چه، نقل حدیث توسط علی بن ابراهی» بعض أصحابنا یحدثن
 برگزار شده است. 
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لیک براسـاس مبنـای . رح حال راویان در منابع رجالی استمبتنی بر تمرکز بر سند و ش
که مبنایی استوارتر ، و توجه به ارزیابی محتوایی در کنار بررسی سندی» وثوق صدوری«

برخـی از «کننـد کـه  توان گفت مجموعه روایات یادشده این پیـام را القـا می می، است
هـا  استغفار نیز بر افزایش بارشتوبه و ، و در مقابل، در کاهش بارش تأثیر دارد» گناهان

 . مؤثر است
شـرایط اقلیمـی در : ای را مـد نظـر قـرار داد بایستی نکته، تر برای ارائه تحلیلی جامع

منـاطق ، های الهـی در نظـام تکـوین بر اساس سـنت. ها نقشی اساسی دارد حجم بارش
و منـاطق  ،های معتدلی مانند اروپا بـه طـور طبیعـی پربـارش مرطوب استوایی و سرزمین

اسـباب و عناصـر مختلفـی در تغییـر ، از سوی دیگـر. بارش هستند خشک و بیابانی کم
؛ گردد به رفتارهای اختیاری انسان بازمی، بخشی از این عوامل؛ شرایط طبیعی نقش دارد

افــزایش گازهــای ، های طبیعــی خــواه رفتارهــایی کــه منجــر بــه اخــالل در اکوسیســتم
هایی همچـون سـیل و خشکسـالی  در نتیجه وقوع پدیدهای و گرم شدن زمین و  گلخانه

و خـواه برخـی از ، -پـذیر اسـت که تأثیر و تحلیل آن به روش تجربی امکان -، شود می
عـدالتی کـه تــأثیراتی غیبـی بــر  آلود و گسـترش ظلــم و بی رفتارهـای ناشایسـت و گنــاه

و » مقتضی«صورت ها نیز به  عملکرد انسان، بنابراین. نهند های خلقت برجای می پدیده
اصـالح ، از ایـن رو. در افـزایش یـا کـاهش نـزوالت جـوی تـأثیر دارد، »علت تامه«نه 

مندی بیشـتر از  زمینه بهره، توبه و بازگشت به سوی خدا و ترک گناه و ستم، عملکردها
 . سازد های آسمانی را فراهم می رحمت

هی است و اگر تأثیر های ال بدیهی است قوانین ثابت نظام تکوین نیز بخشی از سنت
توانـد  طبعـا نمی، را نیز سنت الهی بـدانیم» ها حجم بارش«ها بر  ملت» صالح و فساد«

تاثیر پرهیز از گناه بر افزایش نـزوالت ، بر این اساس. های نظام تکوین باشد ناقض سنت
یعنـی کـاهش و افـزایش ، بایستی با در نظر گرفتن اقلیم و شـرایط اقلیمـی باشـد، جوی

برخی از گناهان و مفاسد مقتضی کاهش بارش و ؛ شود ه همان منطقه لحاظ مینسبت ب
مقتضی افزایش بارش نسـبت بـه همـان منطقـه ، بازگشت به صالح و درستی، در مقابل

روشـن اسـت . که سنت امال و استدراج نیز ممکن است تأثیرگذار باشد ضمن آن، است
یکسره از نزوالت جوی ، یمان و تقواچنین نیست که افراد فاقد ا، که در سوی مقابل نیز
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ایمـان و  کم نیست مناطق کم بارش با سـاکنانی بی،چه، مند باشند و برکات زمینی بهره
 . گرفتار فقر و محرومیت و سختی

 زلزله . ۲
 : روایات چندی وجود دارد، ای که جزء حوادث طبیعی است درباره زلزله

، ۱۳۶۷، کلینـی( »الزنـا ظهـرت الزلزلـةإذا فشا «در روایت کلینی و صدوق گذشت که . ۱
  )۱/۵۲۴، ۱۴۰۴، صدوق؛ ۲/۴۴۸
ِبـي َجْعَفـرٍ «. ۲

َ
َو َشـَکْوُت ِإَلْیـِه َکْثـَرَة  َو ُرِوَي َعْن َعِليِّ ْبِن َمْهِزَیاَر َقاَل: َکَتْبـُت ِإَلـی أ

َالِزِل ِفي ْحِویَل َعْنَها َفَکَتَب   الزَّ ْهَواِز َو ُقْلُت َتَری ِليَ التَّ
َ
ُلوا َعْنَها َو ُصـوُموا  اْأل َال َتَتَحوَّ

ُروا ِثَیاَبُکْم َو اْبُرُزوا َیْوَم اْلُجُمَعـِة َو اْدُعـو  ْرِبَعاَء َو اْلَخِمیَس َو اْلُجُمَعَة َو اْغَتِسُلوا َو َطهِّ
َ
ا اْأل

َالِزُل  ُه َیْرَفُع َعْنُکْم َقاَل َفَفَعْلَنا َفَسَکَنِت الزَّ َه َفِإنَّ  ،۱۳۶۵، یطوسـ؛ ۱/۵۴۴، ۱۴۰۴، صـدوق( »اللَّ
۳/۲۹۴(   
 یعـن أبـ، ب بن حفـصیعن وه، عن الحسن بن محمد بن سماعة، ادید بن ز یحم«. ۳

تـة یمـوت المـؤمن بکـل می: قـال، تة المـؤمنیعن م سألت أبا عبد الله: ر قالیبص
ب ذاکر اللـه عـز یموت بالصاعقة وال تصیبالسبع و  یبتلیموت بالهدم و یموت غرقا و ی

   )۵۰۱-۲/۵۰۰، ۱۳۶۷، کلینی( »وجل
در آن آمـده اسـت » مرگ زیـر آوار«، اگر چه ذکری از زلزله نیست، در این روایت

ایـن حـدیث در کنـار ، از نظـر محتـوا نیـز. گـردد که مرگ بر اثر زلزله را نیز شـامل می
دهد که صاعقه  نشان می، احادیثی که درباره صاعقه وارد شده و پس از این خواهد آمد

لزوما عذاب نیست! چرا کـه بـه مـؤمن و کـافر هـر دو اصـابت ، نو خسارت ناشی از آ
توان در مورد روایـت پیشـین نیـز  همین تحلیل را می. شود ولی ذکر مانع آن می، کند می

ولی روزه و دعـا بـا شـرایط یادشـده ، ها لزوما نشانه عذاب نیست کثرت زلزله؛ ارائه کرد
نیز کـه خبـر از رابطـه زلزلـه بـا گنـاه  روایت نخست، در نتیجه. تواند آن را فرونشاند می
در مقام بیان تأثیر برخی گناهان بر وقوع زلزله به عنوان یکی از عوامـل معنـوی ، دهد می

این مطلب خود تأییدی بر این نکتـه . مؤثر است و نه انحصار عامل زلزله به گناهان افراد
تزاحم جهان مادی و  عموما ناشی از، است که زلزله و صاعقه مانند دیگر بالیای طبیعی
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توانـد  ولی عوامل معنوی همچون ذکر و دعا می، جزء شرور جدایی ناپذیر خلقت است
 . ها مؤثر باشد در کاستن از حجم یا خسارات آن

 : دو حدیث ذیل و نیز روایتی که در بحث کسوف خواهد آمد نیز مؤید آن است
ْن  من ای(: قرأیمن أصابته زلزلة فل«: قال أبو عبد الله«. ۴ 

َ
ْرَض أ

َ
ـَماَواِت َواْأل ُیْمِسُك السَّ

ُه َکاَن َحِلیًما َغُفوًرا َحٍد ِمْن َبْعِدِه ِإنَّ
َ
ْمَسَکُهَما ِمْن أ

َ
صل علی محمـد  َتُزوَال َوَلِئْن َزاَلَتا ِإْن أ

ان من قرأها عند النوم لم : قال) ریوآل محمد وامسك عنا السوء إنك علی کل شئ قد
  )۲۹۵-۳/۲۹۴ ،۱۳۶۵، طوسی( »ء الله تعالیت إن شایه البیسقط علی
قلـت فـإذا  ...، ةیـ؟ فقـال آیعن الزلزلة ما هـ أبا عبد الله یلمیمان الدیوسأل سل«. ۵

ه عزوجـل ّلـلِ  َت رِ صـل صـالة الکسـوف فـإذا فرغـت خـَر : کان ذلك فما أصنع؟ قال
  )۱/۵۴۳، ۱۳۶۵، صدوق( .»...امسک عنا السوء ...: سجودك یوتقول ف، ساجدا

سـخن از ، کنـد و از آنجـا کـه در ادامـه معرفـی می» نشانه: آیه«ن روایت زلزله را ای
آیـت خـدا و ، توان گفت مقصود از آیه بودن زلزله می، به میان آمده است» نماز آیات«

 . نشانه عظمت او در جهان خلقت است و نه لزوما وسیله عذاب
روایات دوم و سـوم ، روایت نخست را در بحث پیشین بررسی کردیم، از نظر سندی

 . باشند اند و روایات چهارم و پنجم ضعیف می صحیحه

 روایات ناسازگار با علم روز
رخ » کثـرت گناهـان«بـر اثـر ، در چند روایت دیگر این نکته آمده است کـه زلزلـه

لیـک ایـن ، .»...اتهیة من آیبآ  َيْسـَتْعِتَبُهمفإذا کثرت ذنوب العباد واراد الله ان «: دهد می
هـای  خـالف واقعیت، ایات مشتمل بر مطالبی است که اگر به ظاهر خود معنـا شـودرو 

کسوف بر اثر قرار ، که بین آسمان و زمین دریایی وجود دارد از جمله این؛ تجربی است
باشد و در نتیجـه نـور  جاری می) فلک: ( گرفتن خورشید در دریایی است که در مدار

سوف نیز نتیجه خروج مـاه از مجـرای خـود و کند و خ آن خاموش و رنگ آن تغییر می
مجلسـی در سـخنی کـه نشـانه  )۸/۸۳، ۱۳۶۷، کلینـی( قرار گـرفتن در همـان دریـا اسـت!

ماننـد ، کنـد هـا اشـاره می نخست به توجیهاتی بـرای آن، اعراض او از این روایات است
وط در احـ: گویـد سپس می ...سایه هر یک از زمین و ماه باشد، که مقصود از دریا این
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هـا و رد کـردن  عـدم انکـار آن، هـا و در عـین حـال عدم غـور در آن، امثال این روایات
  )۸۸/۱۵۵و  ۱۵۴-۵۵/۱۵۳، ۱۴۰۳، مجلسی(. باشد می علمش به اهل بیت
نـاظر بـه آن دسـته از » رد علم روایات دشوارفهم به اهل بیـت«رسد  لیک به نظر می

ولـی مخالفـت قطعـی بـا ، ها وجود ندارد روایات معرفتی است که دلیل قاطعی بر رد آن
م صـدور آن از معصـوم تـوان عالمـت جعلـی بـودن حـدیث و عـد حس و تجربه را می

از جمله مسـتند کـردن رخـداد زلزلـه بـه کثـرت  ها فرازهای دیگر آن، در نتیجه. دانست
که سند این روایات نیز از ضـعف رنـج  ضمن این. شود گناهان مردم نیز تردیدبرانگیز می

  )۸/۲۵۵، ۱۳۶۷، کلینی(. برد می
از ، روایات دیگری نیز در مورد سبب زلزله نقل شده که بـا علـم روز تطـابقی نـدارد

نمـا کـه شـیخ  و سـه روایـت متعارض )۸/۲۵۵، ۱۳۶۷، کلینی( یک روایت در کافی، جمله
مـأمور حمـل زمـین ، مـاهی، -برای نمونه -ها صدوق نقل کرده که براساس یکی از آن

و زلزله نیـز بـر اثـر حرکـت ، های او قرار دارد بلدی بر روی پولکی از پولکاست و هر 
دارد ایـن سـه روایـت  شیخ صدوق خود اظهار مـی. دهد ها روی می دادن یکی از پولک

  )۱/۵۴۳، ۱۴۰۴، صدوق(. تعارضی ندارند و زلزله سه سبب دارد
یز هـر سـه و در روایات صدوق ن ١مرسل است، این در حالی است که روایت کافی 

آن » جهالـت و ارسـال«مجلسـی اول نیـز بـه . باشند و از اسـاس فاقـد سـند ضعیف می
و طبعـا  )۳۵۹-۱۰/۳۵۴، تـا بی، بحرانـی: نیـز نـک؛ ۲/۷۹۶، تـا بی، مجلسـی( تصریح کـرده اسـت

 . تواند مورد استناد قرار گیرد نمی
مقصـود از : گویـد او می؛ عالمه شعرانی درباره این گونه روایات سخنی استوار دارد

باشـد و  پرده برداشـتن از امـور طبیعـی نمی، بعثت پیامبران و فروفرستادن کتب آسمانی
و ، جزء رسالت فرستادگان الهـی نیسـت، های طبیعی تشریح علل و اسباب مادی پدیده

های صـعب العـالج و خـواص مـواد  امور مهمی همچون داروی دردها و بیماری، گرنه
، گردیـد خسوف در آیات و روایات به وفـور مطـرح میغذایی و علل طبیعی کسوف و 

                                                 
ارسـال پیـدا » بعـض اصـحابه«بنـابراین، بـه سـبب » عن صالح عن بعض اصحابه«. در سند آمده است: ١

(رجـال » کان امـره ملبسـا (ملتبسـا) یعـرف و ینکـر«نیز به گفته نجاشی: » صالح«که  کند، ضمن آن می
 ) ۱۹۸نجاشی، 
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این در حـالی اسـت کـه . سان که نماز و زکات و توحید به فراوانی تکرار شده است آن
کـه در روایـات ، بیان جزئیات مسائل طبیعی به طور معمول نه در کتاب و سنت متواتره

مسـائل ، دینـی هـای در آموزه. شود غالبا ضعیف و متهم به جعل و تحریف مشاهده می
، حاشـیه مـن الیحضـره الفقیـه: نـک(. شـود طبیعی نیز از زاویه الهی و رویکرد معنوی ذکر می

۱/۵۴۶-۵۴۷(  
، گیرد صالح و فاسد را دربرمی، ای که جزء حوادث طبیعی است زلزله، براین اساس

 . از عظمت پروردگار است نماز آیات برای آن تشریع شده است» آیتی«و چون 
حادثـه ، عـذاب استیصـال؛ آید های دینی برمی سه نوع زلزله از آموزه، گراز سوی دی

ای رخ  زلزله در روایتی چنین نقل شده که در زمان امیرمؤمنان. طبیعی و زلزله قیامت
گـاه رو بـه افـراد کـرده و  ! مالـك ؟ آن یاسـکن«: خطاب به زمین فرمـود داد و امام

، کلینـی( »سـت بتلـكیولکنهـا ل ینتْ جابَ َالَ  عزوجل قال الله یأما إنها لو کانت الت«: فرمود
آیــد کــه مقصــود از  برمی )۲/۵۵۶، ۱۳۸۶، صـدوق( از روایــات دیگــری، چــه )۸/۲۵۶، ۱۳۶۷

ْرُض ِزْلزاَلها﴿: در سوره زلزال» انسان«
َ
ْنسـاُن مـا َلهـا ...ِإذا ُزْلِزَلِت اْأل ، صـدوق( ﴾َوقاَل اْإلِ

، ایت یادشده آن است که اگر ایـن زلزلـهاست و طبعا مقصود رو  علی )۲/۵۵۶، ۱۳۸۶
، ۱۴۰۳، مجلسـی(. ولـی آن نیسـت، داد زمـین پاسـخ حضـرت را مـی، بود زلزله قیامت می

دهـد کـه اصـوال نـوع زلزلـه  نشان می، اگر چه ضعف سندی دارد، این روایت )۵۷/۱۲۹
ای ه که نوع زلزله چنان، های فعلی در مناطق مختلف جهان متفاوت است قیامت با زلزله

 . باشد های طبیعی متفاوت می عذاب استیصال نیز با زلزله

 صاعقه .۳
عـن محمـد ، لیعن محمد بن إسـماع، سییعن أحمد بن محمد بن ع، ییحیمحمد بن «. ۱

تـة یموت المؤمن بکـل می: قال عبد الله یعن أب، یالصباح الکنان یعن أب، لیابن الفض
   )۲/۵۰۰، ۱۳۶۷، کلینی( »ذکر الله عز وجلیال تأخذه وهو ، إال الصاعقة

ة یـد بـن معاو یـعـن بر ، نـةیعن ابن اذ، ریعم یعن ابن أب، هیعن أب، میبن إبراه یعل«. ۲ 
ومـا : قلـت: قـال، ب ذاکـرایإن الصـواعق ال تصـ: قال أبو عبد اللـه: قال یالعجل

  )۲/۵۰۰، ۱۳۶۷، کلینی( »ةیمن قرأ مائة آ: الذاکر ؟ قال
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، صـدوق( »ب ذاکـرایوال تصـ، ب المؤمن والکافریتصإن الصاعقة : وقال الصادق«. ۳
۱۴۰۴ ،۱/۵۴۴(  

دو روایـت ، از نظـر سـندی. پیشتر تحلیلی درباره این دسـته روایـات یـادآور شـدیم
همسو بـا دو روایـت ، اگر چه ضعف سندی دارد، نخست صحیحه است و روایت سوم

 . صحیحه پیش از خود است

 باد و طوفان .۴
عذب بها یح یه عزوجل جنودا من الر لّ إن لِ «: وایت شده که فرمودنیز ر  از امام باقر. ۱

عـذب قومـا یفإذا أراد اللـه عزوجـل أن ، ح منهن ملك مطاعیموکل بکل ر ، من عصاه
، عذبهم بهید أن یر ی یح الذیبعذاب أوحی الله إلی الملك الموکل بذلك النوع من الر 

أمـا تسـمع ، ح منهن اسـمیر  ولکل، ج االسد المغضبیهیج کما یأمر بها الملك فتهیف
ْرَسْلنا َعلَ ﴿: لقول الله عزوجل

َ
وقـال  ﴾ْوِم َنْحـٍس ُمْسـَتِمرَیـ  یحًا َصْرَصـرًا فـیِهْم ر یْ ِإنَّا أ

صاَبها ِإْعصاٌر ف﴿: وقال تعالی ﴾ میَح اْلَعقیالرِّ ﴿: عزوجل
َ
وما ذکر  ﴾ِه ناٌر َفاْحَتَرَقْت یَفأ

اح رحمـة لـواقح یـواللـه عزوجـل ر ، عذب بها من عصاهی یاح التیالکتاب من الر  یف
، ن السـماء واالرضیاح تحبس السحاب بیور ، ج السحاب فتسوق السحابیاح تهیور 
-۱/۵۴۵، ۱۴۰۴، صـدوق( .»...اح تفـرق السـحابیـور ، اح تعصره فتمطره بإذن اللهیور 
۵۴۶(  

توانـد  دهـد کـه ایـن پدیـده می نشـان می، هنگام وزش باد دعای منقول از پیامبر. ۲
حا إال رحمة أو عـذابا فـإذا یما بعث الله عزوجل ر «: وقال: یا عذاب باشدرحمت 

ونعوذ بك من شرها وشر ، ر ما أرسلت لهیرها وخیاللهم إنا نسألك خ«: تموها فقولوایرأ
  )۱/۵۴۴، ۱۴۰۴، صدوق( »کسرهایر فإنه یوکبروا وارفعوا أصواتکم بالتکب» ما أرسلت له

ر ما یها وخیر ما فیرها وخیأسألك خ یاللهم إن«: تنقل شده اس نیز از رسول خدا. ۳
احـا وال یاللهم اجعلها ر ، ها وشر ما أرسلت بهیأرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما ف

   )۱/۱۷۶ ،تا بی، شربینی( »حایتجعلها ر 
کننده قوم عاد بود که پـس از اتمـام  تندباد سرد و هالک، نمونه عذاب بودن طوفان

 : ای به آن دارد روایت ذیل نیز اشاره. ختحجت آنان را نابود سا
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 ...ال إال زمن عاد فإنهـا عتـت علـی خزانهـایح قط إال بمکیما خرجت ر «: وقال. ۴
  )۱/۵۴۵، ۱۴۰۴، صدوق( »فأهلکت قوم عاد

، امیوال اال ، وال الجبال وال الساعات، اح فإنها مأمورةیال تسبوا الر «: قال رسول الله. ۵
  )۱/۵۴۴، ۱۴۰۴، صدوق( »کمیرجع إلیو فتأثموا  یالیوال الل

 . اند روایت نخست صحیحه و سایر روایات ضعیف، از نظر سندی
به اذن الهـی ، های طبیعی آید که بادها بسان دیگر پدیده از مجموع این روایات برمی

ــام می می ــود را انج ــت خ ــد و مأموری ــد وزن ــاد. دهن ــوم ع ــورد ق ــرد و ، در م ــدباد س تن
قـاطع توسـط » اتمام حجت«داشت که پس از » اب استیصالعذ«جنبه ، کننده هالک

تنها مـوردی بـود کـه از ، این، گفته به تعبیر روایت پیش. آنان را نابود ساخت، پیامبرشان
گویا مفاد این تعبیـر آن اسـت ؛ »عتت علی خزانها«: حدود و اندازه خود سرکشی کرد

یج طبیعی و صرفا بـرای نـابودی های را بلکه خارج از پدیده، طبیعی نبود، که این تندباد
های این باد نیـز کـه در قـرآن ذکـر شـده مؤیـد ایـن مطلـب  ویژگی. آن قوم اتفاق افتاد

آمـده اسـت و بادهـای  )۶حاقـه / ( »ریح«: این تندباد به صورت مفرد، از این رو ١.است
مجموعه به هم ، تو گویی عذاب قوم عاد؛ )۲۲حجر / ( »ریاح«: رحمت به صورت جمع

از ایـن ، ای از حرکت یک تندباد سرد از سر خشم الهی بـرای نـابودی آنـان بـود تهپیوس
 » حایاحا وال تجعلها ر یاللهم اجعلها ر «: آمده است جهت در دعای منقول از پیامبر

که ممکن است برای آدمی جنبه خیر و  هستندهایی طبیعی  پدیده -اما -سایر بادها 
کـه در یکـی از روایـات  چنان، »نسبی«شری ؛ دنرحمت یا جنبه شر و نقمت داشته باش

و دعا و ذکر حسب روایـات ، »حا إال رحمة أو عذابایما بعث الله عزوجل ر «: آمده بود
هـر بـاد و تنـدبادی ، سـان بدین. تواند در مصونیت از شر بادهـا مـؤثر باشـد می، مذکور

لبته ممکن اسـت ی داشته باشد و ا»شر«و » خیر«ها  تواند در درون خود برای انسان می
عقوبت گناهشان باشـد و بـرای صـالحان همچـون ، برای گناهکاران، در جنبه شر خود
 . نوعی ابتال و آزمون، ها دیگر مصیبت

                                                 
ا عاٌد ﴿. ١ مَّ

َ
ْهِلُکوا ِبر َوأ

ُ
َرها َعلَ  ٭ ةٍ یَ ٍح َصْرَصٍر عاتِ یَفأ  یَ َثمانِ اٍل َو یِهْم َسْبَع لَ یْ َسخَّ

َ
ـَة أ اٍم ُحُسـومًا َفَتـَری اْلَقـْوَم یَّ

ْعجاُز َنْخٍل خاوِ   ها َصْرعییف
َ
ُهْم أ نَّ

َ
 ) ۷-۶(حاقه /  ﴾ةٍ یَ َکأ
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 کسوف و خسوف .۵
تأثیرگذاری حوادث زمینی و انسانی بر رخداد پدیده کسوف و خسـوف را ، روایات

ان مـن آیـات اللـه یجریـان ان الشمس و القمر آیت«: فرمود رسول خدا: کنند رد می
اذا انکسـفتا او واحـده منهمـا ، الینکسـفان لمـوت احـد و ال لحیاتـه ]لـه[بامره مطیعان 

، تـا بی، برقـی؛ ۱۵۵-۳/۱۵۴، ۱۳۶۵، طوسـی؛ ۱/۵۴۰، ۱۴۰۴، صدوق؛ ۳/۲۰۸، ۱۳۶۷، کلینی( »فصلوا
  ) )با اختالف در تعبیر(. ۴/۶۱۵، ۱۳۹۶، ابن کثیر؛ ۲/۳۱۴

قال انما جعلـت  عن الفضل بن شاذان عن الرضا«: است در روایت دیگری آمده
للرحمـة ظهـرت ام للعـذاب فاحـب  یدریـات الله تعـالی ال یللکسوف صلوة النه من آ

 »هم مکروههـایقـیَ صـرف عـنهم شـرها و یان تفزع امته إلی خالقهـا وراحمهـا ل یالنب
  )۱/۵۴۱، ۱۴۰۴، صدوق(

کید بر  نشانه عذاب بـودن ، ن پدیده کسوفبود» آیت«این روایت نیز از یکسو با تأ
کند و از سوی دیگر تأییدی بر این نکته اسـت  آن را به طور کلی و در تمام موارد رد می

عـالم خلقـت تأثیرگـذار » شرور«در رفع ، ها به درگاه الهی که نماز و دعا و تضرع انسان
 . ها بداند که شرور جهان خلقت را یکسره ناشی از عملکرد انسان آن بی، است

روایت نخست نیز اگر چه در نقل کـافی ، روایت دوم صحیحه است، از نظر سندی
و در نقل مـن الیحضـره الفقیـه بـه » علی بن عبدالله بجلی«و تهذیب به سبب جهالت 

لیک گزارش آن در سه کتاب از کتب اربعه و دیگـر ، ضعف سندی دارد، سبب ارسال
توانـد بـه آن اعتبـار  می) بـن کثیـرهمچون محاسن برقی و سـیره ا( کتب حدیث و سیره

 . بخشد

 آزمون و ابتال بودن مصائب .۶
، گفته مبنی بر تأثیر عملکـرد افـراد بـر رخـداد بالیـای طبیعـی در کنار روایات پیش

، های دینی براساس آموزه؛ را نیز باید مد نظر داشت» ابتال و آزمایش«روایات مربوط به 
در گرو موفقیت ، شوند و نیل به کمال آزمایش می همه افراد پیوسته با نیک و بد روزگار

بـال و ، بـدین جهـت )۱۶۳اعـراف / ؛ ۱۵۷-۱۵۵، ۱۲۴بقـره / : نک(. هاست آنان در این آزمون
 : ابتال برای اولیاء و خاصان بیشتر است
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ون یون ثـم الوصـیإن أشد الناس بالء النب: ان فی کتاب علی: عبدالله عن ابی«
نه و حسن یفمن صّح د ، بتلی المؤمن علی قدر أعماله الحسنةینما و إ، ثم األمثل فاألمثل

و ، ا ثوابا لمؤمن و ال عقوبة لکافریجعل الدنیجل لم له اشتد بالءه و ذلك أن الّله عزو عم
من المطـر  یو ان البالء أسرع إلی المؤمن التق، نه و ضعف عمله قل بالءهیمن سخف د 

  )۲/۲۵۹، ۱۳۶۷، کلینی( »إلی قرار األرض
ِبي َجْعَفرٍ : قال جعفر یعن أب«

َ
َحـبَّ َعْبـدًا  َقاَل: َو َعْن أ

َ
َه َعزَّ َو َجـلَّ ِإَذا أ ِإنَّ اللَّ

هُ  ُه ِباْلَبَالِء َغّثًا َو َثجَّ ْلُت َلَك   َغثَّ ْیَك َعْبِدي َلِئْن َعجَّ ْیَك َعْبِدي َلبَّ ِباْلَبَالِء َثّجًا َفِإَذا َدَعاُه َقاَل َلبَّ
ْلَت إِ 

َ
َخـْرُت َلـَك َخْیـٌر َلـَك.نِّي عَ َما َسأ ، کلینـی( »َلی َذِلَك َلَقاِدٌر َو َلِئْن َذَخْرُت َلـَك َفَمـا ادَّ
۱۳۶۷ ،۲/۲۵۳(  
د یـمانه ز یإ ید فیکلما ز ، زانیإنما المؤمن بمنزلة کفة الم: قال عبد الله یعن أب«

  )۲/۲۵۴، ۱۳۶۷، کلینی( »بالئه یف
لزومـا ، های ناشی از حوادث طبیعـی خسارتها و  دهد که رنج این روایات نشان می

دیــدگان و  بلکــه ممکــن اســت بــرای حادثه، عقوبــت گناهــان مــردم آن منطقــه نیســت
نـد ممکـن اسـت در هـر چ، بازماندگان به طور عموم جنبه آزمایش و ابتال داشته باشـد

 . جنبه عقوبت گناه نیز داشته باشد، خاص و برای برخی از افرادمواردی یا به طور 
، ها و اولیـاء الهـی تـرین انسـان ه ساختن دشوارترین و بیشترین بالها بـرای مقربویژ 

ها مـادر  بـدی، چـه؛ ناشی از کارکرد و آثار مثبت مصائب در سیر تکامـل آدمـی اسـت
 . ها هستند ها و زاینده آن خوبی

ها و  مربوط به موجـودات زنـده و بـویژه انسـان اسـت کـه سـختی، این خصوصیت
ها و شـدائد بـرای تکامـل بشـر  مصـیبت. ها است ها و پیشرفت ه کمالها مقدم گرفتاری

در نامه خود به عثمان بن  امیر مؤمنان )۱۵۲-۱۴۹صص، ۱۳۸۲، مطهری(. ضرورت دارند
آدمـی ، شوند که زندگی کردن در شرایط دشوار و ناهموار حنیف این قانون را یادآور می

اال و ان الشجره البریـه «: کند و توانا میسازد و جوهر هستی او را آبدیده  را نیرومند می
 »اصلب عودا و الرواتع الخضره ارق جلودا و النابتات العذیه اقوی وقـودا و ابطـأ خمـودا

  )۴۵نامه ، نهج البالغه(
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وقتـی نعمـت هسـتند کـه ، از این نکته نباید غفلت ورزید کـه مصـائب، با این حال
اما اگـر . روح خود را کمال بخشد، استقامتبرداری کند و با صبر و  ها بهره انسان از آن

و مصائب برای او مقدمه ، ها فرار را انتخاب کند و شکوه سر دهد انسان در برابر سختی
که در روایت  چنان، در این صورت بال برای او واقعا بال است، هیچ خیر و کمالی نباشد

مـن قسـوه مـا ضـرب عبـد بعقوبـه اعظـم «: )۱۶۳-۱۵۲صـص، ۱۳۸۲، مطهری( آمده است
تر از قسـاوت قلـب مجـازات  بنده به عقوبتی بزرگ: )۲۹۶، ۱۴۰۴، ابن شعبه حرانی( »القلب
 . نشد

 بندی محتوای روایات جمع
» تقـدیر«به ، مقدار بارش در هر سال: توان گفت بندی محتوای روایات می در جمع

از » برخـی«مـردم و » گناهکـاری عمـوم«لیـک ، الهی و در قالب نظام تکـوین اسـت
در محدوده مقـدار بـارش مقدرشـده ، )مانند جور در حکم( گناهان خواص و حاکمان

مـؤثر ، استغفار و بازگشت از گناه به عنوان رفع مانع، دارد و طبعا در نقطه مقابل» تأثیر«
لزوما عذاب نیست و روایات دال بر ، هایی مانند زلزله و صاعقه پدیده. در افزایش بارش

ولی عناصـر معنـوی ، ضعف سندی و محتوایی دارند، گناه کثرت زلزله به سبب کثرت
بادها نیز جنبه پدیده طبیعی داشته . ها مؤثر باشد تواند در دفع شرور آن می، همچون دعا

کـه در خصـوص کسـوف و  چنان. ممکن است خیر و رحمـت یـا شـر و نقمـت باشـد
 . ها منتفی دانسته شده است تأثیر حوادث زمینی بر رخداد آن، خسوف نیز

 نکات تکمیلی  ب.
الزم است چند نکتـه دیگـر نیـز ، برای کامل شدن بحث و رسیدن به نتیجه استوارتر

 : مورد توجه قرار گیرد

 امکان پیشگیری از خسارات حوادث با تدبیر و احتیاط .۱
از بـروز ، توانـد بـا تـدبیر و احتیـاط آید که آدمـی می از روایاتی چند به روشنی برمی

سـخن از مالمـت و سـرزنش ، در احادیـث، برای نمونـه. یری کندبرخی حوادث پیشگ
بـه ، گیـرد خود در پی حوادث و مصائبی که به سبب عملکرد نادرست دامن فـرد را می
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، تـا بی، برقی(. در موارد متعدد یاد شده است» اال نفسه ّن الیلومَ «عبارت . میان آمده است
از رســول  امــام صــادق، بــرای نمونــه )۸/۱۹۲و  ۶/۴۶۰، ۱۳۶۷، کلینــی؛ ۶۲۲و  ۳۷۸، ۲/۳۲۱

َصـاَبُه َشـيْ  َباَت   َمْن  «: روایت کرده که فرمود خدا
َ
ـٍر َفأ ٌء َفـَال  َعَلی َسْطٍح َغْیـِر ُمَحجَّ

  )۶/۵۳۰، ۱۳۶۷، کلینی( »َیُلوَمنَّ ِإالَّ َنْفَسُه.
توان بـه  بدیهی است این گونه حوادث با تدبیر و احتیاط قابل پیشگیری است و نمی

نقش عملکـرد منفـی پـدر و ، برخی از این روایات. ها رفت به استقبال آن، ناد تقدیراست
، تـا بی، عاملی؛ ۷/۴۱۲، ۱۳۶۵، طوسی( اند مادر در تولد فرزند معیوب و مجنون را مطرح کرده

ولـی ، کننده بداند یعنی مواردی که فرد ممکن است تقدیر الهی را عامل تعیین، )۲/۵۶۸
 . کند این پندار را رد می» المت کندفقط خود را م«عبارت 

گیری از وقوع حادثه در اختیار و توان  اگر چه پیش، در خصوص حوادث طبیعی نیز
پذیر اسـت و  اتخاذ تدابیر برای کاهش خسارات و تلفات تا حدودی امکان، افراد نیست

 .تجربه بشری خود گواه این مدعاست
پر تلفات در برخی از کشورها همچون های سهمگین و  پس از بروز زلزله، برای مثال

ای توانسته اسـت جـان و مـال افـراد را تـا  ها و بهسازی لرزه مقاوم سازی ساختمان، ژاپن
در زلزله مهیب ، برای مثال. حدود بسیار چشمگیری در برابر زمین لرزه مصونیت بخشد

داد تعـ، حتـی بـا وجـود سـونامی شـدید، ۲۰۱۱مـارس  ۱۱ریشتر در  ۹توهوکو به بزرگی 
در ؛ کشـته شـدند )۲۰۰۳دسـامبر ( ۸۲ریشتری بـم در دیمـاه  ۶/۶کمتری نسبت به زلزله 

زلزلـه کـم سـابقه ، هـزار نفـر بـود ۲۶حالی که آمار جان باختگان در زلزله بـم بـیش از 
ها نیز در اثر سونامی جان خـود را  هزار نفر تلفات داشت که بیشتر آن ۲۰توهوکو حدود 
 . از دست دادند
ْرِض َواْسَتْعَمَرُکْم فِ ﴿ناظر به آیه  یامام عل، یگراز سوی د 

َ
ُکْم ِمَن األ

َ
نَشأ

َ
 ﴾َهـایُهَو أ

بـر ایـن  )۹۱خطبـه ، نهـج البالغـه( »عمر ارضه بنسلهیفاهبطه بعد التوبه ل«: فرمود )۶۱هـود / (
مطالبه خداوند از بشریت اسـت و هـر ملتـی کـه در ، کردن زمینساختن و آباد ، اساس

سهم بیشتری ، چارچوب قوانین الهی و با تکیه بر کار و تالش و بکارگیری خرد و دانش
تردیـدی . بیشتر در جهت مطالبه الهی گام برداشته اسـت، در ساختن جهان داشته باشد

های طبیعـت و در  له با خشونتبه منظور مقاب، های آبادگرانه بشر نیست بخشی از تالش
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هایی بـه  تالش؛ پذیرد امان ماندن از خسارات و تلفات ناشی از حوادث طبیعی انجام می
و سـاخت بناهـایی مقـاوم در برابـر ، زدایی بیابـان، آبـی هدف مقابله با خشکسالی و کم

دث توان نتیجه گرفت که نـه تنهـا همـه حـوا می، بنابراین. سیل و سونامی، زلزله، طوفان
، طبیعــی جهــان معلــول عملکــرد منفــی افــراد نبــوده و خســارات و تلفــات ناشــی از آن

سـازی  بلکه این انسان است کـه بـرای مصون، ناپذیر یا تقدیر محتوم آنان نیست اجتناب
جان و مال خود در برابر حوادث طبیعی و عمران و آبادانی زمین در این راستا مسـئول و 

 . مکلف است

 آن» آزمایش و ابتال بودن«مصیبت از » بودنعقوبت «تشخیص  .۲
نمایـد  این پرسـش رخ می، گاه عقوبت است و گاه آزمایش، اگر مصیبت برای فرد

ناشی از گناه او و نـوعی عقوبـت ، توان تشخیص داد رنج و مصیبت فرد که چگونه می
 د دارد؟ هایی برای این تمایز وجو  ای آزمایش و ابتال؟ آیا معیارها و شاخصه است یا گونه

 : در پاسخ به این پرسش چند نکته یادکردنی است
بسته به سطح ایمان و عمل صالح ، ها ها و مصیبت ممکن است گفته شود رنج. یک

و مقـدار عمـل صـالح او ، به هر میزانی که درجه ایمان فرد باالتر؛ شود ارزیابی می، فرد
ای کـه در  کنـد بـه گونـه می ها بیشتر برای او جنبه آزمـایش پیـدا مصیبت، تر باشد فزون

و در ، مصائب صـرفا ابـتال و آزمـایش اسـت، باالترین درجات آن یعنی برای معصومان
هایش بیشـتر جنبـه عقوبـت بـه  مصیبت، به هر میزانی که گناهان فرد بیشتر باشد، مقابل

إن أشـد «: تواند تأییدی بر این مدعا باشد روایاتی همچون روایت ذیل می. گیرد خود می
بتلی المؤمن علی قدر أعمالـه یو إنما ، ون ثم األمثل فاألمثلیون ثم الوصیناس بالء النبال

  )۲/۲۵۹، ۱۳۶۷، کلینی( .»...، الحسنة
؛ شـاخص عقوبـت یـا ابـتال بـودن آن باشـد، رنج و مصیبت» اثر«ممکن است . دو

مصیبتی که موجب پرورش و تقویت روح و افزایش ایمان گـردد ابـتالی اولیـا اسـت و 
ای که فقط رنج و مکافات باشد یا حتی بـه سسـتی عقیـده و بـروز رفتـار منفـی  سختی
اسـتاد . باید دید مصیبت چـه تـأثیری بـر فـرد دارد، بنابراین. نقمت و عقوبت، بیانجامد

بـال نامیـد کـه عقوبـت  ]واقعـا مصـیبت و[چیزی را باید : گوید مطهری به مناسبتی می
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ایـن امـور از آن جهـت بـال و مصـیبت . ل انسـانیعنی آثـار بـد عمـ؛ معنوی الهی باشد
اند که اوال معلول اراده و اختیار خـود انسـان هسـتند و ثانیـا مقدمـه هـیچ خیـر و  واقعی

کـه در  چنان، قساوت قلب و سنگدلی برای انسان بـال اسـت، برای مثال. کمالی نیستند
 »القلـب ةقسـو اعظم من  ةما ضرب عبد بعقوب«: )۱۶۰، ۱۳۸۲، مطهری( روایت آمده است

 .»تر از قسـاوت قلـب مجـازات نشـد بنده به عقوبتی بزرگ: )۲۹۶، ۱۴۰۴، ابن شعبه حرانی(
مصیبت واقعی مصیبتی است که منشأ هیچ خیر و برکتـی نباشـد و همـین ، براین اساس

 . نوع است که زاده گناه و عملکرد فرد است
: نـک(. انحرافی خود برگرددشود تا از مسیر  گاه فرد مبتال به عقوبتی می، با این حال

هر مصیبت ناشـی از گنـاه را فاقـد اثـر ، توان به صورت مطلق نمی، بنابراین )۱۳۰اعـراف / 
که هر مصیبت منتج به اثرات نامطلوب همچـون سسـتی ایمـان و  چنان، مطلوب دانست
 گاه عملکرد ناصواب در مواجهه با ابتال و، چه، توان معلول گناه دانست عمل را نیز نمی

 »کـون کفـراً یکاد الفقر أن «: سخن پیامبر. چنین آثاری را در پی دارد، آزمون الهی
فقر گاه آزمون الهـی ، چه؛ ممکن است شاهدی بر این مدعا باشد )۲/۳۰۷، ۱۳۶۷، ینیکل(

طلوب توانـد آن را منشـأ آثـار نـام می، است و آمادگی نداشـتن و ضـعف ایمـان و علـم
 . گرداند
توانـد تمـایز  تفکیک بین انواع گناهان نیز وجه محتمـل دیگـری اسـت کـه می. سه

عقـوبتی دنیـوی و گـاه ، بدین معنا کـه برخـی از گناهـان، عقوبت از ابتال را نشان دهد
تـوان نـوعی  رنـج و مصـیبت بعـدی را می، هـا سریع دارند کـه در صـورت ارتکـاب آن

ء  یس شـیلـ«: شاهدی بر این مدعا اسـت منانسخن امیرمؤ. مکافات عمل دانست
 )۵۳نامـه ، نهـج البالغـه( .»...ن اقامـة علـی ظلـمل نقمته مِ یالله و تعج معَ ر نِ ییدعی الی تغأ

احتیـاطی و نیـز تعمـد در  بی، انگاری های ناشی از سهل ها و خسارت که گرفتاری چنان
 . رود ر میای روشن مکافات عمل به شما به گونه، انجام رفتارهای پرخطر

بـه طـور ، این امکان نیز وجود دارد که عقوبت یا ابـتال بـودن یـک مصـیبت. چهار
معمول بر انسان پنهان شده و شاخص شفافی برای تشخیص آن بیان نگردیده است تا از 

و از ، یکسو آدمی پیوسته بر گناهان گذشته خود بیمنـاک باشـد و از آن اسـتغفار نمایـد
صبر و شکیبایی ورزد و آن را ، های غیر قابل اجتناب ا و مصیبته در برابر رنج، دیگر سو
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ُهـْم ﴿، حالت اول، در نتیجه. ای برای ورز خوردن روح و تکامل معنوی بداند وسیله َلَعلَّ
اِبر ﴿را محقق سازد و حالت دوم  )۴۱روم / ( ﴾ ْرِجُعونیَ  ِر الصَّ  . را )۱۵۵بقره / ( ﴾ نیَوَبشِّ

 ر در جهان خلقت فلسفه وجود حوادث ناگوا .۳
این پرسش اساسی وجود دارد که چرا خداوند طبیعتی بـدون شـر و ، از نگاهی کلی

فاقد حوادث ناگوار نیافرید؟ هر گروه و مکتبی مبتنی بر باورهای خود بدین سؤال پاسخ 
، برخـی معتقدنـد تمـامی حـوادث نـاگوار، در این بین )۲/۳۸۵، ۱۴۲۴، مغنیـه(. داده است

لیـک ایـن تصـور چیـزی اسـت کـه واقعیـات موجـود و . هاست سانعقوبت گناهان ان
، کند و زلزله گناه رحم نمی طبیعت به مؤمن و بی، چه. کند مشاهدات آن را تکذیب می
تـوان ثابـت کـرد مـردم  کـه بـه هـیچ روی نمی سازد! چنان بدکار را از نیکوکار جدا نمی

 گنهکارتر از مردم سایر مناطق هستند!، زده مناطق زلزله
، بر این باورند ایجاد نظامی تکوینی که شـری در آن نباشـد -اما -حکمای اسالمی

وجود خیر و شر را الزمـه خـود ، چرا که عالم طبیعت به اقتضای خود. ذاتا محال است
، این بدان جهـت اسـت کـه عـالم طبیعـت. وگرنه وجود آن از اساس محال است، دارد

؛ شکیل شدن از عناصری متضـاد و متبـاینمحال است که پا به عرصه وجود نهد جز با ت
و کـنش و واکـنش بـا یکدیگرنـد و از دل ، عناصری که پیوسته در حال جذب و دفـع

و سـیالب و خشـکی بـه وجـود ، های طبیعی همچون باد و باران پدیده، همین فرایندها
و یـا ، یا نظام هستی از اساس به وجـود نیایـد؛ دو راه بیشتر وجود ندارد، بنابراین. آید می

جهان منهای شرور غیر ممکن است و نبودن مصـائب . وجود آن توأم با خیر و شر باشد
تفکیـک ، شـرور جهـان از خیـرات آن، به دیگـر سـخن. مساوی است با نابودی جهان

بـدون ، درنـده و میکـروب، گزنده، سیل، هایی مانند زلزله که شر پدیده چنان. ناپذیرند
کـه موجـودی مختـار و آزاد و مسـئول  حکـم این بشر به، با این حال. شک نسبی است

بایـد خألهـا را پـر کنـد و ایـن خـود یکـی از ، ساختن خویش و جامعه خـویش اسـت
به نقل ، صدر الدین شیرازی(. اللهی انسان است و جزئی از طرح نظام احسن ةهای خلیف جنبه

   )۱۴۳-۱۴۱و  ۱۳۴-۱۲۵صص، ۱۳۸۲، مطهری؛ ۲/۳۸۵، از الکاشف
امـواجی کـه ؛ قـرار دارد» امواج بـال«که آدمی همواره در معرض  و این گونه است
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های آن اسـت و  های عالم خلقت و محصـول محـدودیت الزمه طبیعی تضادها و تزاحم
گیـری از  تواند بـا بهره او نیز می. کند هر لحظه فرد را تهدید می، های آن شرور و آسیب
 و استفاده از عناصر معنوی، حتیاطمراقبت و ا، استفاده از ابزارهای مادی، عقل و دانش

ادفعـوا امـواج الـبالء «: خود را تا حـدود زیـادی مصـونیت بخشـد) مانند دعا و صدقه(
گـواه آن  -که به عنوان نمونه آورده شـده -این روایت )۱۴۶حکمت ، نهج البالغه( »بالدعاء

و ، ارداست که از یکسو بالها و از جمله بالیای طبیعی صرفا جنبه عقوبت و عذاب نـد
 . برای رفع بال اقدام کند» باید«و » تواند می«آدمی ، از دیگر سو

 تعمیم نداشتن عقوبت بودن مصائب .۴
» هـر مصـیبتی«این مطلب برداشت شود که ، ممکن است از ظاهر برخی از روایات

بـه نقـل از  در سخنی رسول خدا: صرفا ناشی از گناه و عملکرد نادرست فرد است
ِه َهِذِه اآلَیُة َیا َعِليُّ َما ِمْن «: ده استآم ر مؤمنانیام ُعـوٍد   َخْدِش   َخْیُر آَیٍة ِفي ِکَتاِب اللَّ

ْن َیُعوَد ِفیِه َو 
َ
ْکَرُم ِمْن أ

َ
ْنَیا َفُهَو أ ُه َعْنُه ِفي الدُّ َما َعاَقـَب َو َال َنْکَبِة َقَدٍم ِإالَّ ِبَذْنٍب َو َما َعَفا اللَّ

ْنَیا فَ  يَ َعَلی َعْبِدهَعَلْیِه ِفي الدُّ ْن ُیَثنِّ
َ
ْعَدُل ِمْن أ

َ
، زمخشـری: نیـز نـک. ۹/۴۷ ، ۱۴۰۶، طبرسی(» ُهَو أ

ــی؛ ۲۷/۶۰۰ ، ۱۴۲۰، فخــر رازی؛ ۴/۲۲۶ ، ۱۴۰۷ ــر  )۳۱-۱۶/۳۰، ۱۴۰۵، قرطب ــت دیگ ــز در روای نی
 : آمده است

ضـرب وال نکبـة وال صـداع وال یس مـن عـرق یأما إنه لـ: قال عبد الله یعن أب«
بة فبما کسبت ی"وما أصابکم من مص: کتابه یوجل فوذلك قول الله عز ، نبمرض إال بذ

کثر مما یوما : ثم قال: ر" قالیعفو عن کثیکم و یدیأ ، ۱۳۶۷، کلینـی( »ؤاخـذ بـهیعفو الله أ
۲/۲۶۹(   

نه از ، روایات ذیل بر این نکته داللت دارد که عقوبت دانستن مشکالت، با این حال
توان نتیجه گرفت که  به عموم خود باقی نبوده نمی، ها مصیبت نظر افراد بشر و نه از نظر

ناشــی از گناهــان یــا کوتــاهی و » همــه افــراد بشــر«بــرای » همــه حــوادث و مصــائب«
 . زده است انگاری حادثه دیده و مصیبت سهل

نـزد یزیـد  ]، پـس از حادثـه کـربال[را  نیهنگامی که امام علی بـن الحسـ. یک
 ﴿: د گفتیز ی، بردند

َ
 یصاَبُکْم ِمْن ُمِص ما أ

َ
کـه  نیاشـاره بـه ا( ﴾ُکْم یِد ْیـَبٍة َفِبمـا َکَسـَبْت أ
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لیست هـذه االیـه «: در پاسخ فرمود امام. )جه اعمال خود شما بودیحوادث کربال نت
صاَب ِمْن ُمِص ﴿: نا قول الله عزوجلیان ف، فینا

َ
ْرِض َوال فِ  یَبٍة فِ یما أ

َ
ْنُفِسـُکْم ِإالَّ ِفـ یاْأل

َ
 یأ

ِه ِکتاٍب مِ  ها ِإنَّ ذِلَك َعَلی اللَّ
َ
ْن َنْبَرأ

َ
  )۲/۴۵۰، ۱۳۶۷، کلینی( »﴾ٌر یِس یَ ْن َقْبِل أ

صاَبُکْم ِمْن ُمص«درباره آیه  از امام صادق: علی بن رئاب گوید. دو
َ
َبٍة َفِبما یَو ما أ

 
َ
ارایت ما اصاب علیا و اهـل بیتـه مـن بعـده هـو بمـا «: فرمود. پرسیدم» ُکْم یدیْ َکَسَبْت أ

ه کـان إ: معصومون؟! فقال ةت ایدیهم و هم اهل بیت طهار کسب تـوب الـی ین رسول اللَّ
ه و  ه یلة مائة مرة من غیوم و لیستغفره فی کل یاللَّ ائـه بالمصـائب یخص اولیر ذنب ان اللَّ

  )۲/۴۵۰، ۱۳۶۷، کلینی( »ر ذنبیها من غیجرهم علأیل

 ها بر آمرزش گناهان ها و مصیبت تأثیر رنج .۵
. شـود ها کفاره گناهـان فـرد می ها و مصیبت های دینی آمده است که رنج در آموزه
 : برای نمونه

ی :عبدالله عن ابی« اَرٌة ِلَما َقْبَلَها َو ِلَمـا َبْعـَدَها  ُحمَّ  )۳/۱۱۵، ۱۳۶۷، کلینـی( »َلْیَلٍة َکفَّ
  )۱/۲۹۷، ۱۳۸۶، صدوق( »حمی لیله کفاره سنه«

ُه َما َکـاَن ِمـْن  «: یمار شده بود فرمودبه یکی از یارانش که ب امیرمؤمنان َجَعَل اللَّ
َئاِتَك  َها َحَت   َشْکَواَك َحّطًا ِلَسیِّ َئاِت َو َیُحتُّ یِّ ُه َیُحطُّ السَّ ْجَر ِفیِه َو َلِکنَّ

َ
ْوَراِق   َفِإنَّ اْلَمَرَض َال أ

َ
اْأل

 
َ
َساِن َو اْلَعَمِل ِباْأل ْجُر ِفي اْلَقْوِل ِباللِّ

َ
َما اْأل ْقَداِم َو ِإنَّ

َ
 ١)۴۲حکمت، نهج البالغه( .»ْیِدي َو اْأل

کفـاره ، لیک آیا این مسأله عمومیت دارد و هر گونه رنج و مصیبتی برای هر فـردی
 گناه اوست؟

مصـیبت در دنیـا صـرفا در صـورتی : گویـد یکی از مفسران معاصر در این بـاره می
شد و سبب قوت ایمان یـا کفاره آخرت است که اثر مثبتی در زمینه تزکیه نفس داشته با

                                                 
من مرض او وجع  ةلیل ُر هَ َس : «. با این حال، در برخی روایات، اجر و پاداش برای بیماری لحاظ شده است١

): یک شب بیدارخوابی از ۳/۱۱۴(محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، » افضل و اعظم اجرا من عباده سنه
(همـان): یـک » حمی لیله تعدل عباده سـنه«تر از یک سال عبادت است.  بیماری یا درد برتر و پرپاداش

ود ایـن باشـد کـه از نظـر اثـرات بـر ممکن اسـت مقصـ .»شب تب کردن معادل یک سال عبادت است
ها بر روح و روان فرد و نیز نتایج اخروی و درجات بهشتی،  ها و رنج ملکات درونی یا آثار تکاملی سختی

 همان اثری که یکسال عبادت دارد، یک شب درد و رنج و بیدارخوابی ناشی از آن نیز خواهد داشت. 
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. گیـری از آن مصـیبت باشـد ترک گناه یا ترغیب به انجام عمل صالح در نتیجـه عبرت
و . شأن مؤمن هم همین است که از مصائب در مسیر تربیت نفس خـویش بهـره گیـرد

گاه مصـیبت ، معقول نیست که هر مصیبتی کفاره گناه یا گناهانی باشد! بلکه برعکس
آنجـا کـه افـراد ؛ شـود گناهان و استحقاق عذاب شـدیدتر می خود منشأ مضاعف شدن

، رشـید رضـا(. تابی را وادار به ارتکاب گناهان بیشتری کنـد سست ایمان و اهل جزع و بی
های جسـمانی شـارب  هـا و آسـیب گیرد که بیماری وی تلویحا نتیجه می )۵/۴۳۵، ۱۴۱۴
اشد و عذاب اخـروی او را خودی خود کفاره عمل او به تواند ب نمی -برای مثال -خمر

 . منتفی سازد
مصیبتی کـه سـرآغاز توبـه و ؛ رسد این تحلیل اگر چه به طور کلی استوار به نظر می

هاست و مصیبتی که منشأ گناهـان بیشـتر  مصداق بارز کفاره عملی رنج، بازگشت باشد
لیک صـورت سـومی نیـز وجـود ، باشد مصیبتی واقعی برای دنیا و آخرت فرد می، شود
رنج و دردی که نه سرآغاز توبه و موجب تزکیـه نفـس ؛ ارد که بدان اشاره نشده استد

، بـه اطـالق روایـات یادشـده، طبیعی است در ایـن صـورت. باشد و نه منشأ گناه بیشتر
 . توان کفاره گناه پیشین دانست مصیبت و رنج را می

شی از حوادث های اجتناب ناپذیر نا ها و خسارت توان گفت آسیب می، براین اساس
کم در پرتو  در صورتی که موجب التجاء و بازگشت به سوی خدا گردد یا دست، طبیعی

کفرگـویی ، منشأ ناسپاسی، استواری ایمان و فرازمندی سطح دانش و معرفت دینی افراد
 . خود عاملی برای آمرزش و پاکی و تزکیه نفس خواهد بود، و فساد رفتار نگردد

 گیری نتیجه
در نتیجـه . رود ناپذیر خلقت بـه شـمار مـی جزء شرور اجتناب، طبیعیبالیای . یک

توان لزوما ناشی از رفتارهای ناشایست و گناهان مردم منطقه  بروز حوادث طبیعی را نمی
اگرچـه ممکـن ، ها همـواره غلبـه دارد بلکه جنبه آزمایش بودن آن، زده دانست خسارت

 . عقوبت داشته باشدبرای برخی از افراد جنبه ، است به لحاظ فردی
ضـعف سـندی و محتـوایی ، روایات دال بر فراوانی زلزله به سبب کثـرت گنـاه. دو
بادها نیز . ها مؤثر باشد تواند در دفع شرور آن می، ولی عناصر معنوی همچون دعا، دارند
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کـه در  چنان. جنبه پدیده طبیعی داشته ممکن است خیر و رحمت یا شر و نقمت باشد
ها منتفی دانسته شده  تأثیر حوادث زمینی بر رخداد آن، سوف نیزخصوص کسوف و خ

 . است
های  بیشـترین تـأثیر بـرای عملکـرد مـردم در رخـداد پدیـده، در روایات معتبـر. سه
» تاثیر«در حد ، لیک این نقش. ها بیان شده است برای افزایش و کاهش بارش، طبیعی

 . علیت تامه است و نه» مقتضی«ها به شکل  عملکرد عمومی انسان
ای است که بر دوش  وظیفه، ها و خسارات بالیای طبیعی پیشگیری از آسیب. چهار

هـا  صبر و شکیبایی در برابر آن، لیک در موارد اجتناب ناپذیر، ها نهاده شده است انسان
 . موجب ریزش گناهان و تربیت نفس آدمی است

 نامه کتاب
 .قرآن کریم .۱
 .نهج البالغه .۲
موسسـه النشـر ، قـم، چـاپ دوم، تحقیـق علـی اکبـر غفـاری، تحف العقـول، علیحسن بن ، ابن شعبه .۳

 . ق۱۴۰۴، االسالمی
 . بی تا، دارالکتاب العربی، بیروت، المغنی، عبد الله، ابن قدامه .۴
 . ق۱۳۹۶، دارالمعرفه، بیروت، السیره النبویه ،اسماعیل، ابن کثیر .۵
دارالکتـب ، روتیـب، هیـعط یق علـیـتحق، میر القـرآن العظـیتفس یف یروح المعان ،د محمودیس، یآلوس .۶

 .  ق۱۴۱۵، هیالعلم
 . بی تا، مدرسین جامعه، قم، تحقیق محمد تقی ایروانی، الحدائق الناضره ،یوسف، بحرانی .۷
ه یدار الکتـب االسـالم، ینین حسـید جـالل الـدیق سـیتحق، المحاسن ،احمد بن محمد بن خالد، برقی .۸

 .  تا یب
 . بی تا، دارالفکر، بیروت، کبریالسنن ال ،احمد بن حسین، بیهقی .۹
 . ق۱۴۰۳، دارالفکر، روتیب، چاپ دوم، یسنن الترمذ ،یسیمحمد بن ع، یترمذ .۱۰
، بیـروت، تحقیـق یوسـف مرعشـلی، المستدرک علـی الصـحیحین ،محمد بن محمد، حاکم نیسابوری .۱۱

 . ق۱۴۰۶، ، دارالمعرفه
دار احیـاء ، بیـروت، انی شـیرازیتحقیـق عبـد الـرحیم ربـ، وسائل الشیعه ،محمد بن حسن، ّحر عاملی .۱۲

 .  بی تا، التراث العربی
 . ق۱۴۱۴، دارالمعرفه، روتیب، ر المناریر بتفسیم الشهیر القرآن الحکیتفس ،محمد، د رضایرش .۱۳
 . ق۱۴۱۸، دارالفکر المعاصر، دمشق، روتیب، ر المنیریتفس ،وهبه، زحیلی .۱۴
 ق۱۴۰۷، دارالکتاب العربی، بیروت، الکشاف ،محمود بن عمر، زمخشری .۱۵
 . تا بی، دارالمعرفه، بیروت، االقناع ،محمد بن احمد، شربینی .۱۶
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 . ش۱۳۶۵، یاسالم یانتشارات فرهنگ، قم، چاپ دوم، ر القرآنیتفس یالفرقان ف ،محمد، یصادق .۱۷
 . ق۱۳۸۶، هیدر یالمکتبه الح، نجف، علل الشرایع ،محمد بن علی ابن بابویه، صدوق .۱۸
، قـم، چـاپ دوم، تحقیـق علـی اکبـر غفـاری، الیحضره الفقیـهمن  ،محمد بن علی ابن بابویه، صدوق .۱۹

 . ق۱۴۰۴، جامعه المدرسین
، للمطبوعـات یمؤسسـه االعلمـ، روتیـب، چاپ دوم، ر القرآنیتفس یزان فیالم ،نیمحمدحس، ییطباطبا .۲۰

 . ق۱۴۱۷
 . ق۱۴۰۶، دارالمعرفه، روتیب، ر القرآنیتفس یان فیمجمع الب ،فضل بن حسن، یطبرس .۲۱
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