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چکیده
روستانشینی ،در برخی از روایات معصومان علیهمالسالم به شدت مورد نکوهش و مذمت قرار گرفته است .این
احادیث ،ساکنین روستا را افرادی جاهل و غافل از حدود و احکام الهی دانسته و از سکونت در روستا نهی
میکنند .امروزه با وجود رشد و ارتقای علمی و معنوی جامعه ،اوصاف مذکور در بسیاری از مناطق روستایی تا
حدودی منتفی است .از اینرو بررسیِ روایات مذمت کننده و تبیین معنای مقصود این احادیث ،ضرورت این
نگاشته است .مقاله پیش رو برای نخستین بار ،با روش تحلیلی (کتابخانهای) ،به تشکیل خانواده حدیث ،منبع
یابی و مفهومشناسی این روایات پرداخته است .نتیجه تحقیق حاضر این است که؛ روایات ناظر به روستانشینی
به معنای نکوهش و نهی از سکونت در روستا نیستند .بلکه در مقام ارائه الگوی اجتماعی ،برای محل سکونت
هستند و مذمت روستا ،از باب ذکر فرد غالب و محل اجتماع این اوصاف ،در زمان صدور احادیث است.
کلید واژه :رستاق ،کفور ،نکوهش روستا ،نهی روستانشینی ،علوم و معارف حدیث
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 .کارشناسی ارشد رشته نهجالبالغه ،دانشگاه قرآن و حدیث قم)Taha.Ataee@yahoo.com(.

مقدمه
انسان موجودیست مدنی ،وجود این خصوصیت در انسان ،عاملی مهم در تشکیل جوامع بشری میباشد.
اجتماعات بشری در ابتدا دارای بافتی ساده و عاری از هر نوع تمدن و پیشرفت بودند ،ولی به مرور زمان،
روستاها و شهرهای بزرگ با امکانات مختلف پدید آمدند .در این میان مناطق شهری اغلب دارای امکانات بهتر
و پیشرفت چشمگیری بودند که همین امر موجب رویگردانی روستانشینان و زمینه مهاجرت آنها به شهر را
فراهم نموده است .در زمینه روستانشینی روایاتی از معصومان علیهمالسالم صادر شده که به مذمت شدید روستا
و روستانشینی اشاره داشته و اهالی این مناطق را افرادی ظالم ،جاهل ،شرور ،شیطان صفت و بیپروا میداند و
از سکونت در این مناطق نهی میکند .واکاوی روایات مذمت کننده و تبیین مراد این روایات ،ضرورت نگاشته
حاضر است .مقاله حاضر در مقام پاسخ به این سؤاالت است ،آیا نکوهش در روایت ،ناظر بر روستانشینی است
یا هر مکانی که دارای این اوصاف باشد نکوهیده است؟ آیا وجود این اوصاف در مناطق شهری ،آن را مشمول
چنین نهی و مذمتی می کند؟ شهر نشینی و روستانشینی بدون در نظر گرفتن هیچ یک از اوصاف و ویژگیها چه
ترجیح بر دیگری دارد؟
پیش از این ،نگاشتهای جامع که روایات موضوع مورد نظر را جمعآوری و سپس با تشکیل خانواده حدیث،
منبعیابی و مفهومشناسی کند ،دیده نشد .به همین منظور در نگاشته حاضر ابتدا به تخریج روایات در منابع
فریقین و سپس به مفهومشناسی واژه «روستا» و همنشینها و جانشینهای آن پرداخته و در ادامه به تحلیل آنها
همت گماشته شده است .نتیجه و دستآور این تتبع ارائه این نظر است که روایات ناظر به روستانشینی به معنای
نکوهش و نهی از سکونت در روستا نیستند ،بلکه در مقام ارائه الگوی اجتماعی ،برای محل سکونت هستند و
مذمت روستا ،از باب ذکر فرد غالب و محل اجتماع این اوصاف ،در زمان صدور احادیث است.
الف) گونهشناسی و معنا شناختی
با تتبع در میراث حدیثی فریقین ،حدود یازده روایت در موضوع روستانشینی بدست آمد؛ برخی از این روایات
به صورت مشترک در منابع شیعه و سنی بیان گردید و بعضی از آنها نیز فقط در منابع شیعه یا سنی ذکر شده
است.

 .1گونه شناسی روایات
روایاتی که از معصومان علیهم السالم در این باب گزارش شده ،به نکوهش و مذمت شدیدی از روستا و ساکنان
آن اشاره دارد ،به نحوی که افراد این مناطق را با اوصافی مذموم مورد سرزنش قرار داده و از سکونت در این
مناطق نهی میکند .این روایات به شرح ذیل است:
-1روایتی که از رسول أکرم صلیاهللعلیهآلهوسلم گزارش شده است که ایشان حضرت علی علیهالسالم را توصیه
بر ترک روستا نشینی میفرمایند:
یا عَلِیُّ ،ال تَسکُنِ الرُّستاقَ فَإِنَّ شُیوخَهُم جَهَلَةٌ و شُبّانَهُم عَرَمَةٌ و نِسوانَهُم کَشَفَةٌ و َالعالِمَ بَینَهُم
کَالجیفَةِ بَینَ الکِالبِ؛
اى على! در روستا سکونت مکن ،زیرا که پیران روستا نادانند و جوانانش شرور و زنانش
بىحجاب و عالِم در میان آنها چونان الشه مردارى است در میان سگان.
حدیث اول بدون سند و فقط در کتاب جامع االخبار (شعیری) نقل شده است 1.عالمه مجلسی در بحاراالنوار و
شیخ عباس قمی در سفینة البحار این روایت را به نقل از جامع االخبار گزارش میکنند.

2

-2وجود برخی اوصاف ،از جمله جهالت برای روستا نشینان ،در روایت ،علتِ عذاب و جهنمی شدن بیان شده
است .امیرالمومنین علیهالسالم فرمودند:
إِنَّ اللَّهَ یُعَذِّبُ سِتَّةً بِسِتَّةٍ الْعَرَبَ بِالْعَصَبِیَّةِ وَ الدَّهَاقِینَ بِالْکِبْرِ وَ الْأُمَرَاءَ بِالْجَوْرِ وَ الْفُقَهَاءَ بِالْحَسَدِ وَ
التُّجَّارَ بِالْخِیَانَةِ وَ أَهْلَ الرُّسْتَاقِ بِالْجَهْل؛
خداوند شش طایفه را به سبب داشتن شش خصلت عذاب مى کند :عربها را به سبب عصبیت،
دهقانها 3را به سبب تکبّر ،فرمانروایان را به سبب ستم ،فقیهان را به سبب حسادت ،بازرگانان
را به سبب خیانت و روستاییان را به سبب جهالت.
روایت دوم را مرحوم برقی با سند «دَاوُدَ النَّهْدِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ» 4و کلینی با سند «سَهْلُ
بْنُ زِیَادٍ ،عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُقْبَةَ ،عَنْ سَیَابَةَ بْنِ أَیُّوبَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ وَ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ» 1و شیخ صدوق با
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 .جامع االخبار ،ص.139

2

 .بحاراالنوار ،ج ،73ص156؛ سفینة البحار ،ج ،3ص.349
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 .مراد از دهقان کشاورز ساده نیست بلکه این کلمه معرب دهگان؛ به معنای رئیس یا صاحب ده است (المصباح المنیر ،ج ،2ص.)201
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 .محاسن ،ج ،1ص.10

سند «مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ بِإِسْنَادِهِ» 2به صورت مرفوع از امیرالمومنین
علیهالسالم گزارش کردهاند.
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این روایت در کتاب «کشف الغمة فی معرفة األئمة»« 4،معدن الجواهر و ریاضة الخواطر» 5و «نزهة الناظر
و تنبیه الخاطر» 6بدون سند از امام صادق علیهالسالم نیز نقل شده است 7.به لحاظ تاریخی ،این حدیث
در قرنهای بعدی توسط محدث نوری -به نقل از الدرة الباهره 8،-عالمه مجلسی –به نقل از کشف
الغمه 9و الدرة الباهره 10-و بحرانی اصفهانی 11بیان گردیده است.
همچنین روایت مورد بحث ،با اندکی تفاوت از پیامبر اکرم صلیاهللعلیهآلهوسلم نیز به این صورت نیز
وارد شده است؛
سِتَّةٌ یَدْخُلُونَ النَّارَ قَبْلَ الْحِسَابِ بِسِتَّةٍ قِیلَ مَنْ هُمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْأُمَرَاءُ بِالْجَوْرِ وَ الْعَرَبُ
بِالْعَصَبِیَّةِ وَ الدَّهَاقِینُ بِالْکِبْرِ وَ التُّجَّارُ بِالْخِیَانَةِ وَ أَهْلُ الرَّسَاتِیقِ بِالْجَهَالَةِ وَ الْعُلَمَاءُ بِالْحَسَد.
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این حدیث عالوه بر منابع حدیثی شیعه در کتاب کنزالعمال 13بدون ذکر سند و کتاب اسدالغابة 14با سند
«یزید بن معقل بن میسره عن ابیه عن میسره » نیز نقل شده است.

1

1

 .الکافی ،ج ،8ص.163

2

 .الخصال ،ج ،1ص.325

 .3این روایت همچنین در منابع حدیثی دیگر مانند :تحف العقول ،ص220؛ االختصاص ،ص( 234در این کتاب به صورت عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِیرِ
الْمُؤْمِنِینَ وارد شده است).؛ مشکاةاالنوار ،ص149؛ بحاراالنوار ،ج ،75ص59؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،14ص13؛ هدایة األمة إلى أحکام
األئمة علیهم السالم ،ج ،5ص553؛ وسائل الشیعة ،ج ،15ص372؛ الوافی ،ج ،5ص905؛ و...نقل شده است.
4

 .ج ،2ص.206

5

 .ص.55

6

 .ص.115

7

 .در این روایت به جای عبارت «إِنَّ اللَّهَ یُعَذِّبُ السِّتَّةَ بِالسِّتَّةِ» عبارت «یُهْلِکُ اللَّهُ سِتَّةً بِسِتَّةٍ» نقل شده است.

8

 .مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،11ص.375

9

 .بحار االنوار ،ج ،75ص.207

10

 .همان ،ج ،69ص.198

11

 .عوالم العلوم و المعارف واألحوال من اآلیات و األخبار و األقوال ،ج ،2ص.855

 .جامع االخبار ،ص140؛ کشف الریبه ،ص52؛ تنبیه الخواطر ،ج ،1ص127؛ منیة المرید ،ص324؛ بحاراالنوار –به نقل از جامع االخبار -ج ،73ص.156

12
13

 .کنزالعمال ،ج ،16ص.87

14

 .اسدالغابة ،ج ،4ص.509

-3از جمله روایات در این زمینه ،حدیثی است که شهرنشین را حتی در دخول بر بهشت هم مقدم میدارد.
همچنان که از رسول أکرم صلیاهللعلیهآلهوسلم نقل شده است که حضرت فرمودند:
إنَّ أهل المُدُنِ یَدخُلونَ الجَنَّةَ قَبلَ أهلِ الرُّستاقِ بِأَربَعینَ عاما ،بِفَضلِ المَدائِنِ وَالجَماعاتِ
وَالجُمُعاتِ وحَلَقِ الذِّکرِ ،وإذا کانَ بَالءٌ خُصّوا بِهِ دونَهُم؛
شهرنشینان چهل سال پیش از روستانشینان وارد بهشت مىشوند ،به واسطه فضیلت شهرها و
نمازهاى جماعت و جمعه و وجود محفلهاى ذکر و این که هر گاه بالیى [مثل جهاد و ]...
باشد به آنها مىرسد و نه دیگران.
روایت سوم در میراث حدیث شیعه و منابع اولیه اهل سنت یافت نشد .بلکه فقط کتبی همچون کنزالعمال،
الفردوس و المعجم الکبیر این روایت را گزارش کردهاند 2،دو کتاب اخیر نیز روایت را با سند خود به نقل از معاذ
بن جبل از پیامبر اکرم نقل میکنند.
-4همچنین در احادیث دیگر همین خصوصیات سبب برتری اهل شهر بر اهل روستا معرفی شده است.
رسول گرامی اسالم صلى اهلل علیه و آله فرمودند:
فَضَّلَ اللَّهُ عز و جل أهلَ المُدُنِ عَلى أهلِ القُرى ،کَفَضلِ أهلِ السَّماءِ عَلى أهلِ األَرضِ؛ مِن أجلِ
الجُمُعَةِ وَالجَماعَة؛
خداى عزوجل ،شهرنشینان را بر روستانشینان ،برترى داده است ،به اندازه برترىِ آسمانیان بر
زمینیان ،به خاطر [برگزارى نمازهاى] جمعه و جماعت [در شهرها].
منبع روایت چهارم فقط کتاب الفردوس میباشد و در دیگر منابع حدیثی اهل سنت و شیعه یافت نشد.
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-5گروهی از روایت ،مذمت و نکوهش را متوجه خود روستا دانستهاند؛ البته این مسئله نیز میتواند به لحاظ
ساکنان مناطق باشد به دلیل این که عزت و شرف یا نکوهش مکان به خاطر صفات ساکنان آن است 4.در
کنزالعمال روایتی به نقل از رسول أکرم صلی اهلل علیه و آله چنین گزارش میشود:
1

 .ابتدای روایت در این دو کتاب اختالف اندکی باهم دارند ،بنحوی که عبارت« ستة یعذبون یوم القیامة» در کتاب اسدالغابة در کتاب کنز العمال به این

صورت« ستة یعذبهم اهلل بذنوبهم یوم القیامة » نقل شده است.
2

 .المعجم الکبیر ،ج ،20ص 77؛ کنز العمّال ،ج ،6ص475؛ الفردوس ،ج ،5ص.507

3

 .الفردوس ،ج ،3ص.121

4

 .چنانچه در مثل گفته شده :شرف المکان بالمکین .امثال و حکم (دهخدا) ،ج ،2ص.1022

الرُّستاقُ حَظیرَةٌ مِنَ حَظائِرِ جَهَنَّمَ ،لَیسَ فیها حَدٌّ وال جُمُعَةٌ وال جَماعَةٌ ،صِبیانُهُم غارِمٌ ،و نِساؤُهُم
شَیاطینُ ،و شُیوخُهُم جُهّالٌ ،المُؤمِنُ فیهم أنتَنُ مِنَ الجیفَةِ؛
روستا ،آغُلى از آغلهاى جهنّم است .نه حدّى در آن اجرا مىشود ،نه نماز جمعه و نه نماز
جماعتى برگزار میگردد .کودکانشان شرورند و زنانشان شیطان صفت و پیرانشان نادان ،مؤمن
در میان آنها گندیدهتر از الشه مُردار است.
روایت پنجم نیز در منابع شیعه مشاهده نشد؛ در منابع عامه دو کتاب الفردوس 1و کنزالعمال 2این روایت
را گزارش کردهاند.
-6تباهی عمر و کسب برخی صفات بد ،از جمله دالئل دیگر در نهی از روستانشینی بیان گردید است.
نبی مکرم اسالم صلی اهلل علیه و آله وسلم فرمودند:
مَنْ تَرَسْتَقَ شَهْراً یَمْحَقُ دَهْراً؛
هر کس یک ماه در روستا ساکن شود ،یک عمر تباه مىکند.
منبع روایت ششم ،فقط کتاب جامع االخبار شعیری است 3که بدون سندی به نقل از پیامبر اکرم بیان
گردیده است و در دیگر منابع حدیث شیعه و سنی یافت نشد.
 -7یکی از کلمات نزدیک به معنای واژه روستا ،کلمه کفور است .کفور به مناطقی که از شهر و مجامع علمی و
اسالمی دور هستند اطالق می شود 4.پیامبر گرامی اسالم صلى اهلل علیه و آله و سلم به ثوبان فرمودند:
ال تَسکُنِ الکُفورَ؛ فَإِنَّ ساکِنَ الکُفورِ کَساکِنِ القُبورِ؛
در روستاىِ دوردست ،سکنا مگزین ،زیرا ساکن در روستا ،همانند ساکن در قبرستان است.
این روایت در متون حدیثی شیعه وجود ندارد ،اما در کتب اهل سنت ،بخاری در االدب المفرد 5،ابن اثیر در
النهایه 6،متقی هندی در کنزالعمال 1،بیهقی در شعب االیمان 2،طبرانی در مسند الشامیین 3،دیلمی در الفردوس 4و
1

 .کنزالعمال ،ج ،14ص.175

2

 .الفردوس ،ج ،2ص.283

3

 .جامع االخبار(شعیری) ،ص.140

4

 .در بخش مفهومشناسی به معنای دقیق آن پرداخته میشود.

5

 .ص.127

6

 .ج ،4ص.189

ابو سعد اآلبی در نثر الدر 5،به نقل این روایت پرداختهاند .البته در متون گزارش شده اختالف اندکی در نوع
الفاظ با یکدیگر وجود دارد ،به عنوان مثال در نثر الدر عبارت «سکان الکفور» بجای «ساکن الکفور» ذکر شده
که سبب اختالف در معنا نمیشود.

6

 -8اعمالی که انسان انجام میدهد در همین دنیا میتواند آثاری در پی داشته باشد .در روایتی ،سکونت در
روستا به عنوان بالء و عقوبت الهی دانسته شده که به خاطر نداشتن ورع در دین ،گریبانگیر اشخاص می
شود .به نقل حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله و سلم گزارش شده است که فرمودند:
مَنْ لَمْ یَتَوَرَّعْ فِی دِینِ اللَّهِ تَعَالَى ابْتَلَاهُ اللَّهُ تَعَالَى بِثَلَاثٍ إِمَّا أَنْ یُمِیتَهُ شَابّاً أَوْ یُوقِعَهُ فِی خِدْمَةِ
السُّلْطَانِ أَوْ یُسْکِنَهُ فِی الرَّسَاتِیق؛
هر که در دین خدا پارسایى نداشته باشد ،خداوند او را به سه چیز گرفتار مى سازد؛ یا جوان
مرگش مى کند ،یا او را به خدمت گزارى سلطان در مى آورد ،یا در روستاها ساکنش مى
گرداند.
روایت هشتم را شعیری در جامع االخبار بدون ذکر سند نقل کرده است 7،سپس عالمه مجلسی در
بحاراالنوار 8،محدث نوری در مستدرک الوسائل 9و محدث قمی در سفینة البحار 10این حدیث را به نقل
از جامع االخبار گزارش میکنند.

1

 .ج ،15ص.407

2

 .ج ،10ص.23

3

 .ج ،2ص.99

4

 .ج  ،5ص  .46روایت گزارش شده در کتاب الفردوس به این صورت میباشد« :ال تسکنوا الکفور فان ساکن الکفور ساکن القرور» که عبارت « ساکن

القرور» در این گزارش با نقلهای دیگر که به صورت« ساکن القبور یا سکان القبور» وارد شده مخالف است .از اینرو احتمال دارد گزارش الفردوس دقیق
نبوده یا دچار تصحیف شده باشد.
5

 .ج ،1ص.120

6

 .برخی مناب ع عامه نیز این عبارت را به افرادی همچون :معاویه ،ابی عبداهلل جدلی و عمربن خطاب نسبت دادهاند .فتح الباری (ابن رجب) ،ج ،1ص117؛

المعلم بفوائد المسلم ،ج ،2ص88؛ عمدة الحفاظ فی تفسیر أشرف األلفاظ ،ج ،3ص.756
7

 .ص.139

8

 .ج ،73ص.176

9

 .ج ،11ص .274

10

 .ج ،3ص.349

بر اساس تاریخ گذاری احادیث مذکور ،این جمع بندی به دست می آید که روایات مذمت روستا و
روستانشینی در همان قرن اول اسالم صادر شده است .از جهت سند نیز غالب روایات مبتال به اشکال
است به دلیل این که بدون سند و یا فاقد سند صحیح هستند؛ اما از جهت اتحاد مضمونی این احادیث،
میتوان به معنای واحدی رسید ،به نحوی که از مجموع متون حدیثی مورد اشاره ،اطمینان نوعی ،به
عنوان کلیِ مذمت روستا و روستانشینی حاصل میشود.
 .2مفهومشناسی
معناشناسی واژگان ،یکی از مهمترین مسائل برای فهم مراد و استعمال واژگان در روایات است .از این جهت در
ادامه به مفهومشناسی واژه «رستاق» و همنشینها و جانشینهای آن پرداخته میشود.
 .1-2واژهشناسی رستاق
واژه رستاق در کتب لغت ،ذیل ریشه «رستق» بیان گردیده است .اغلب لغت شناسان این واژه را معرب از
فارسی میدانند 1.فیومی در این باره میگوید:
الرُّسْتَاقُ :مُعَرَّبٌ وَ یُسْتَعْمَلُ فِى النَّاحِیَةِ الَّتِى هِىَ طَرَفُ الْإِقْلِیم؛

2

رستاق ،کلمهای معرب است که در مورد اطراف و ناحیه منطقهای استعمال میشود.
البته وی در ادامه واژه رزداق را نیز همچون رستاق دانسته و به نقل از ابنفارس احتمال عربی بودن این واژه را
نیز میدهد و مینویسد« :الرَّزْدَقُ ،السَّطْرُ مِنَ النَّخْلِ و الصَّفُّ مِنَ النَّاسِ وَ مِنْهُ الرُّزْدَاقُ و هذَا یَقْتَضِى أَنَّهُ عَرَبِی».

3

رزدق ،ردیفی از درختان نخل و صفی از افراد را میگویند و از همین کلمه گرفته شده واژه رزداق و این
(اشتقاق) اقتضاء عربی بودن واژه رزداق را دارد.
ابنمنظور ،سه واژه «رستاق»« ،رزداق» و «رزتاق» را به یک معنا دانسته و کلمه رستاق را معرب از فارسی
میداند و در معنای آن میگوید:
رُزْداق و رُستاق و الجمع :الرَّساتِیقُ و هی السواد؛ رستاق که جمع آن رساتیق است به معنای
نواحی و روستاهای اطراف شهر است.
1

4

 .ر.ک :تاج العروس ،ج ،13ص165؛ مصباح المنیر ،ج ،1ص226؛ لسان العرب ،ج ،10ص116؛ مجمع البحرین ،ج ،5ص.169

2

 .المصباح المنیر ،ج ،1ص.226

3

 .همان.

4

 .ر.ک :لسان العرب ،ج ،10ص.116

وی ذیل واژه «رسدق» نیز میگوید« :رسداق و رزداق دو واژه فارسی بوده که به خانههای انبوه در یک منطقه
اطالق میشود» 1.زبیدی رستاق را معرب رستا میداند و به نقل از یاقوت مینویسد:
الَّذِی شاهَدْناهُ فی زمانِنا فی بالدِ الفُرْسِ أَنَّهُم یَعْنُونَ بالرُّسْتاقِ کلَّ موضِعٍ فیه مُزْدَرَعٌ و قُرًى و ال
یُقال ذلِکَ للمُدُن کالبَصْرَةِ و بَغْدادَ فهو عندَ الفُرْسِ بمنزِلةِ السَّوادِ عندَ أَهْلِ بَغْداد؛

2

آنچه امروزه در شهرها و مناطق فارس مشهود است این میباشد که آنها به هر محلی که قریه و
دهکدهای باشد به آن رستاق میگویند و این تعبیر را در مورد شهرهایی همچون بصره و بغداد
ندارند.
از مجموع سخنان اهل لغت چنین به نظر میرسد که ،کلمات رستاق ،رسداق ،رزداق و رزتاق ،معرب واژه روستا
در زبان فارسی است ،که به اختالف لهجههای عربی در هر منطقهای به گونهای استعمال شده است .با این وجود
ریشه یابی آن بر اساس زبان عربی به نظر صحیح نمی باشد .اما بر اساس مفهومشناسی اهل لغت ،رستاق به
معنای مناطقی که در نواحی و اطراف شهرها قرار دارد همچنان که گفته میشود «وُلِدَ الرِّضَا عَلِیُّ بْنُ مُوسَى
علیهالسالم بِالْمَدِینَةِ  ...وَ تُوُفِّیَ بِطُوسَ فِی قَرْیَةٍ یُقَالُ لَهَا سَنَابَادُ مِنْ رُسْتَاقِ نَوْقَانَ» 3بر اساس نقل تاریخی سناباد
روستایی از توابع شهر نوقان بود 4.همچنین از مصعب بن یزید انصارى روایت شده است که «اسْتَعْمَلَنِی أَمِیرُ
الْمُؤْمِنِینَ عَلِیُ بْنُ أَبِی طَالِبٍ علیهالسالم عَلَى أَرْبَعَةِ رَسَاتِیقَ الْمَدَائِنِ الْبِهْقُبَاذَاتِ وَ بَهُرَسِیرَ وَ نَهَر جَوْبَرَ وَ نَهَرِ
الْمَلِکِ» 5.حاصل سخن این که در فرهنگ عرب نیز همچون مناطق فارس به مناطق اطراف شهرها ،روستا
اطالق میشود.
 .2-2مفهومشناسی همنشینها و جانشینها
در لغت عرب واژه های دیگری وجود دارد که نزدیک به معنای واژه «رستاق» هستند .برخی از این واژگان
مانند کلمه «کفور» در متن روایات گذشته وجود داشت و برخی دیگر همچون «سواد» و «قریه» و «بادیه» در
لغت عربی مورد استعمال است .این کلمات گاه به یک معنا استعمال شده و در واژه شناسی ،برخی جانشین
برخی دیگر گردیده اند ،با این وجود در مواردی بین آنها تفاوتهایی نیز وجود دارد که کتب لغت به ظرافتهای

1

 .همان.

2

 .تاج العروس ،ج ،13ص.162

3

 .عیون اخبار الرضا علیه السالم ،ج ،1ص.18

4

 .ر.ک :معجم البلدان ،ج ،3ص.259

5

 .امیر المومنین علیه السالم ،مرا به عنوان عامل خود بر چهار روستای مداین منصوب کرد .من الیحضره الفقیه ،ج ،2ص.48

معنایی آنها اشاره داشتهاند .از این رو در ادامه به بررسی تفاوتهای بین کلمات :رستاق ،کفور ،قریه ،سواد و
بادیه پرداخته میشود.
 .1-2-2کفور
واژه «کفور» از ریشه «کفر» به معنای ستر و پوشش است 1.این کلمه جمع و مفرد آن «الکَفْرُ» می باشد .الکَفر
بر اساس نظر اهل لغت به معنا قریه است 2.ازهری در بیان معنای این واژه چنین می گوید:
کَفْراً یَعْنِی قَرْیةً .الکفور ،القُرَى النائِیَة عن األَمْصَار و مجْتَمَع أَهلِ العِلْم و المُسلِمین؛.

3

کفور ،قریههایی که از شهرها و مجامع علمی و اسالمی دور هستند.
ابن اثیر ذیل این کلمه میگوید« :أهل الشّام یسمّون القریة الکَفْر» 4یعنی اهل شام به قریه« ،کَفر» میگویند .ابن
منظور نیز این واژه را سریانی می داند و کلمه «الکَفر» را به معنای قریه میداند.

5

 .2-2-2قریه
ابن فارس در باره ریشه کلمه «قریه» مینویسد« :القاف و الراء و الحرف المعتل أصلٌ صحیح یدلُّ على جمعٍ و
اجتماع؛ 6یعنی «قاف و راء و حرف عله (واو-الف-یاء)» دارای یک معنا واحد هستند که در تمامی مشتقات
لحاظ شده و آن معنای جمع و اجتماع است .البته برخی ریشه این کلمه را «قرأ» 7و بعضی اصل آن را «قرو» 8و
عدهای نیز از «قری» 9میدانند .البته به نظر میرسد سخن ابن فارس را بتوان جامع این اقوال دانست.
اما در معنای کلمه قریه ،راغب اصفهانی میگوید:
الْقَرْیَةُ :اسم للموضع الذی یجتمع فیه الناس؛

10

یعنی قریه اسم محلی است که مردم در آن جمع میگردند.
1

 .المصباح المنیر ،ج ،2ص.535

2

 .صحاح اللغة ،ج ،2ص807؛ معجم مقاییس ،ج ،5ص191؛ النهایه (ابن اثیر) ،ج ،4ص189؛ لسان العرب ،ج ،5ص.150

3

 .تهذیب اللغه ،ج ،10ص.114

4

 .النهایه(ابن اثیر) ،ج ،4ص.189

5

 .لسان العرب ،ج ،5ص.150

6

 .مقاییس اللغة ،ج ،5ص.78

7

 .تهذیب اللغة ،ج ،9ص.208

8

 .العین ،ج ،5ص.203

9

 .تاج العروس ،ج،20ص.70

10

.مفردات راغب ،ص.669

البته معنای دیگری نیز در برخی کتب لغت ذکر شده که با دقت در آن معنا میتوان به وجه تمییز بین دو واژه
«کفور» و «قریه» پی برد .فیومی ذیل واژه قریه چنین می گوید:
کُلُّ مَکَانٍ اتَّصَلَتْ بِهِ الْأَبْنِیَةُ و اتُّخِذَ قَرَاراً وَ تَقَعُ عَلَى الْمُدْنِ وَ غَیْرِهَا؛

1

هر مکانی که بناهای آن متصل به یکدیگر و محل زندگیست ،چه در شهر یا غیر شهر باشد.
بنابراین طبق سخن فیومی به نظر میرسد تفاوت معنای کفور و قریه در این است که کفور به معنای قریههایی
استعمال میشود که از مرکز شهر و محل اجتماع دور باشند یعنی مناطق دور دست که رفت و آمد عموم مردم
در آن وجود ندارد .از اینرو لغت شناسان در معنای کفور میگویند« :الکَافِرُ من األرض :ما بعد عن الناس ،ال
یکاد ینزله أحد ،و ال یمر به أحد» 2یعنی مناطقی دور از مردم که کسی در آنجا رفت و آمد نمیکند .اما قریه ،به
منطقهای گفته میشود که در اطراف شهرها واقع میشود و محل اجتماع مردم است که گاه از آن تعبیر به مصر
جامع 3نیز میگردد .اکثر مفسران منظور از قریتین در آیه «قالُوا لَوْ ال نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْیَتَیْنِ
عَظیم» 4را مکه و طائف دانستهاند 5.بنابراین رابطه بین این دو واژه «کفور» و «قریه» عموم و خصوص مطلق
است ،یعنی هر کفوری قریه است ولی هر قریهای کفور نیست .به نظر میرسد بتوان گفت قریه در عصر حاضر به
معنای شهرکهای ساخته شده در اطراف شهرهای بزرگ است.
 .3-2-2سَواد
واژه «سَواد» از ریشه «سین ،واو ،دال» در اصل به معنای رنگ مقابل سفیدی است 6.از این رو به باغها و
درختانی که به سبزی دیده شود و نیز به هر چیزی که از دور به رنگ سیاه نمایان گردد «سواد» میگویند 7.این
واژه همچنین در مورد روستاها و قریههای اطراف شهر استعمال میشود .زمخشری در این باره چنین میگوید:
سواد العراق لما بین البصرة و الکوفة و حولَهما من قُراهما؛

8

سواد عراق یعنی قریههای بین بصره و کوفه و اطراف آنها.
1

 .المصباح المنیر ،ج ،2ص.501

2

 .العین ،ج ،5ص357؛ تهذیب اللغة ،ج ،10ص112؛ لسان العرب ،ج ،5ص147؛ تاج العروس ،ج ،7ص.452

3

 .تاج العروس ،ج ،20ص70؛ لسان العرب ،ج ،15ص177.

4

 .زخرف ،آیه.31

5

 .تفسیرالقمی ،ج ،2ص283؛ تفسیرالصافی ،ج ،4ص388؛ المیزان ،ج ،18ص98؛ تبیان ،ج ،9ص195؛ مجمع البیان ،ج ،7ص.410

6

 .لسان العرب ،ج ،3ص.224

7

 .همان ،ص.225

8

 .أساس البالغه ،ص.312

همچنین گفته میشود« :سَوَادُ الکُوْفَةِ ،ما حَوْلَها من القُرى» 1یعنی سواد کوفه به معنای قریههای اطراف آن است.
بنابراین به نظر میرسد به مطلق قریه ،درختان و باغهای اطراف شهر سواد گفته میشود همچنان که میگویند:
«سوادُ کلِّ شیءٍ :کُورَةُ ما حولَ القُرَى و الرَّساتیق .و السَّوادُ :ما حَوالَی الکوفةِ من القُرَى و الرَّساتیق»

2

 .4-2-2بادیه
مفهوم «بادیه» به گفته فراهیدی از ریشه «بدو» و «بدء» است .وی بادیه را این چنین معنا میکند« :الْبَادِیَةُ ،اسْمٌ
لألرْضِ التی ال حَضَرَ فیها أی ال محلة فیها دائمة»؛ 3یعنی زمینی که حضور دائمی در آن نباشد .ابن فارس واژه
«بدو» را به معنای «ظَهَرَ» میداند و درباره وجه تسمیه بادیه میگوید:
ألنَّهم فى بَرَازٍ من األرض ،و لیسوا فى قُرًى تستُرُهم أبنِیتُها؛

4

زیرا در منطقهای باز از زمین هستند و در قریههایی که خانه آنها را بپوشاند نیستند ،پس به
جهت آشکار بودنشان به آنها اهل بادیه گفته میشود.
ابن اثیر نیز اهل بادیه را اینگونه معرفی میکند« :هو الذی یکونُ فی البادِیَةِ و مَسْکَنَهُ المَضارِبُ و الخِیامُ و هو
غَیْرُ مُقیِم فی مَوْضِعِه بِخالفِ جارِ المُقامِ فی المُدُن»؛ 5یعنی اهل بادیه کسانی هستند که مسکن آنها چادر و خیمه
گاه است و در محل خاصی اقامت ندارند.
بنابراین میتوان گفت منظور از بادیه ،صحرا نشینان هستند که برای چرای دامهای خود در منطقهای از بیابانها
ساکن هستند .چنانچه گفته شده« :البادیةُ اسمٌ لألرض التی ال حَضَر فیها و إذا خرج الناس من الحضر إلى
المراعی فی الصحارى»؛ 6یعنی بادیه اسم زمینهایی است که حضور در آن نیست و مردم برای چرا به آن
صحراها میروند.
حاصل سخن این است که میتوان گفت واژه «رستاق» به معنای قریههایی است که در آن سکونت و زراعت
وجود دارد ،چه در حوالی و حومه شهرها باشد که به آن سَواد گفته میشود و یا دور از مناطق شهری که به آن
کَفر (کفور) میگویند .اما بادیه تناسبی با رستاق ندارد و بیشتر شامل عشایر و چادر نشینان میشود .البته کلماتی
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 .المحیط فی اللغة ،ج ،8ص.357
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 .لسان العرب ،ج ،3ص.225
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 .العین،ج،8ص.83

4

 .مقاییس اللغة ،ج ،1ص.212

5

 .النهایه(ابن اثیر) ،ج ،1ص.109

6

 .تهذیب اللغة ،ج ،14ص.142

همچون «ریف ،ضیاع ،کوره و قصب» نیز گاهی به معنای قریه و محل سکونت و زراعت استعمال میشوند ولی
این استعمال شایع نیست ،به همین دلیل به مفهومشناسی آنها پرداخته نمیشود.
ب .ارزشیابی داللی
آنچه در نگاه ابتدایی از روایات نکوهش روستا نشینی فهمیده میشود ،داللت بر نهی شدید معصومان
علیهم السالم از سکونت در این مناطق است .بر اساس این احادیث ،اقامت در چنین مناطقی به دلیل وجود
اوصافی مانند جهالت ،شرارت ،غفلت از یاد خدا و دور ماندن از معارف الهی سخت سرزنش شده است .از
سوی دیگر در عصر حاضر با وجود پیشرفت علوم و امکانات مختلف ،برخی از این اوصاف در مناطق روستایی
منتفی و از بین رفته است .حال آیا با از میان رفتن این اوصاف ،نهی و مذمت تعلق گرفته به این مناطق نیز
منتفی میگردد یا این که احادیث به صورت مطلق داللت بر نهی از روستانشینی در تمام زمانها دارند؟ برای
پاسخ به این سؤال و تبین مقصود روایات سابق ،در ادامه به کمک برخی قواعد و روایات ابواب دیگر به تحلیل
احادیث مورد بحث پرداخته میشود.
 .1قاعده «تعلیقُ الحُکمِ علی الوَصفِ مُشعِرٌ بِالعِلیۀ»
یکی از قواعد مورد استفاده در علم اصول ،فقه و تفسیر قرآن ،قاعده «تعلیقُ الحُکمِ علی الوَصفِ مُشعِرٌ بِالعِلیة»
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است .این قاعده مشهور بین اصولیان است 2و فقها و مفسران در موارد متعددی به آن استدالل کردهاند 3.قاعده
مورد بحث ،بیانگر این است که وقتی در جمله ،صفتی ذکر میشود و حکم ذکر شده در آن جمله متوقف بر
وجود آن صفت باشد ،در این صورت صفت ،علت حکم یاد شده است .به تعبیر دیگر آلوسی در توضیح این
قاعده می گوید« :واضح و روشن است که وصف ،ابزاری برای شناخت موصوف از غیر موصوف است و معلق
نمودن حکم به وصف ،اشارهای به این وصف علت برای حکم است» 4.به عنوان مثال قرآن کریم میفرماید« :وَ
اللَّهُ لَا یَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِین»؛ 5در این آیه ،وصف «ظالمین» مشعر به علیت است یعنی ظلم سبب عدم هدایت
ظالمان است 6.بنابراین ارتباط دادن حکمی به اسمی مشتق (وصف) و معلق نمودن حکم به وصف ،اشاره به علت
بودن وصف برای حکم است مانند جمله «التشرب الخمر النه مسکر» «از نوشیدن شراب بپرهیز زیرا مست
1

 .تعلیق حکم بر صفت ،اشاره به علت بودن صفت برای حکم ذکر شده است.
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 .ر.ک :فرائداالصول ،ج ،2ص541؛ االجتهاد و التقلید ،ص.309
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 .ر.ک :کنزالعرفان فی فقه القرآن ،ج ،2ص110؛ المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،2ص.355
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 .روح المعانی ،ج ،1ص.189
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 .البقره ،آیه.258
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 .ر.ک :المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،2ص.355

کننده است» ،تعلیق حکمِ نهی از نوشیدن شراب ،به مست کننده بودن ،گویای این مطلب است که مست کننده
بودن علت نهی از نوشیدن است .پس هر مایعی که دارای این وصف باشد و لو اینکه خمر نباشد ،مورد نهی قرار
میگیرد.
بعد از بیان این مقدمه ،بر اساس قاعده «تعلیقُ الحُکمِ علی الوَصفِ مُشعِرٌ بِالعِلیة» آنچه از ظاهر روایات نکوهش
روستانشینی ،فهمیده میشود این نکته است که اوصاف ذکر شده در احادیث ،علت نهی و مذمت سکونت در
روستا است .به عبارت روایات «ال تسکن الرستاق» مشتمل بر اوصافی است که این اوصاف ،علت نهی از
سکونت است پس تعلیق حکم نهی از سکونت در روستا ،مشعر به علیت اوصاف بیان شده است نه این که
احادیث ،از روستانشینی به صورت مطلق نهی کنند .با این وجود میتوان گفت هر منطقهای که اوصافی مانند
«جهالت ،شرارت ،بیحجابی ،دوری از عالِم» در افراد آنها غالب باشد و همچنین در آن منطقه آموزههای اسالم
مخصوصا نماز جمعه و جماعت اقامه نشود و حدود الهی ترک شود ،سکونت در آن مورد نهی قرار میگیرد هر
چند عنوان رستاق یا کفور به آن صدق نکند .این تعلیل ،در برخی احادیثی که شهرنشینان بر روستانشینان
فضیلت داده شده ،کامال مشهود است .زیرا در این روایت علت فضیلت شهر نسبت به روستا چنین ذکر شده:
«فَضَّلَ اللَّهُ عزوجل أهلَ المُدُنِ عَلى أهلِ القُرى ،مِن أجلِ الجُمُعَةِ وَالجَماعَة» 1.در این روایت علت فضیلت ،وجود
نماز جمعه و جماعات دانسته شده است .بی شک اگر احکام و حدود الهی در هر منطقه ،اعم از شهر یا روستا
جاری گردد ،سبب فضیلت و برتری و ارزش آن دیار خواهد بود .از سوی دیگر اگر در منطقهای به بایدها و
نبایدهای شریعت بیتوجهی شود و حدود و احکام الهی ترک گردد سکونت در آن مورد نهی است ،چنانکه به
وضوح اشاره شد که معصوم علیهالسالم فرمودند« :الرُّستاقُ حَظیرَةٌ مِنَ حَظائِرِ جَهَنَّمَ ،لَیسَ فیها حَدٌّ وال جُمُعَةٌ وال
جَماعَةٌ» .بنابراین اوصاف ذکر شده در روایات برای روستا و روستانشینان ،به معنای متصف شدن همه ساکنان
روستا به این اوصاف نیست ،بلکه صفتهای ذکر شده اشاره به علت نهی از سکونت در این مناطق است .پس
هر منطقه ،اعم از روستا و شهر که دارای این صفات باشد سکونت در آن از نگاه روایات مورد سرزنش قرار
میگیرد در مقابل اگر منطقهای فاقد این اوصاف نکوهش شده باشد ،سکونت در آن اشکالی ندارد هر چند
روستا باشد.
 .2الگو گرایی و الگو زدایی محل زندگی
ارائه الگو و مالک در تبیین آموزههای اسالم ،از شیوههای معصومان علیهمالسالم بود .در موارد متعددی وقتی از
معصوم علیهالسالم در موضوعی سؤال میشود ،ایشان به جای ذکر مصادیق و نمونههای مختلف ،به ارائه الگویی
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 .الفردوس بماثور الخطاب ،ص.121

مناسب برای مخاطب پرداخته است .به عنوان مثال ،وقتی از معصوم علیهالسالم درباره دوست و همنشین سوال
میشود ،ایشان به جای بیان مصادیق مختلف ،مالکی کلی را ارائه میدهند .مانند این روایت که رسول اهلل صلی
اهلل علیه و آله و سلم فرمودند« :قَالَتِ الْحَوَارِیُّونَ لِعِیسَى یَا رُوحَ اللَّهِ مَنْ نُجَالِسُ قَالَ مَنْ یُذَکِّرُکُمُ اللَّهَ رُؤْیَتُهُ وَ یَزِیدُ
فِی عِلْمِکُمْ مَنْطِقُهُ وَ یُرَغِّبُکُمْ فِی الْآخِرَةِ عَمَلُهُ»؛ 1حواریون به عیسى گفتند :یا روح اهلل با چه کسی مجالست کنیم؟
فرمود :با کسى که دیدنش شما را به یاد خدا آورد و گفتارش به علم شما بیفزاید و کردارش شما را به آخرت
تشویق کند.
با توجه به این مقدمه ،به نظر میرسد روایات صادر شده از معصومان علیهمالسالم در موضوع روستا نشینی نیز
در مقام ارائه یک مالک و معیار کلی برای سکونت است یعنی در انتخاب سکونتگاه باید دقت شود که از
مناطقی که مشتمل بر اوصافی همچون جهالت ،غفلت ،شرارت ،تعطیلی حدود الهی و فراموشی احکام خداوند
باشد ،دوری گزیده شود.
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اما علت این که در این احادیث فقط سکونت در روستا مورد خطاب یا مورد نکوهش قرار گرفته از باب ذکر
فرد غالب در زمان صدور روایت است .بر اساس تاریخ گذاری احادیث مذکور ،روایات مذمت روستا مربوط به
گفتمان صدر اسالم است و در همان قرن اول صادر شده است و به نظر میرسد که گفتمان فرهنگی و تاریخی
صدر اسالم در این روایات تاثیرگذار بوده است .نظر به این که شاخصه گفتمان اسالم در قرن اول ،گذر از
فرهنگ جاهلی به طرف فرهنگ اسالمی است ،شارع مقدس نیز با رویکرد اصالحی و ترمیم فرهنگ روستا و
احیا فرهنگ اسالم این روایات را صادر کرده است .در آن زمان که هنوز فرهنگ اسالم به سکونتگاه روستا،
رسوخ نکرده و مبانی اصلی اسالم نظیر نماز جمعه و جماعت ،حد و ...در آن ها اجرا نمیشود ،معصومان
علیهمالسالم از سکونت در آنجا نهی فرمودهاند اما در سالیان دیگر که مبلغان اسالم به نقاط زیادی اعم از روستا
و شهر میروند ،دیگر از معصومان سخنی در نهی از روستانشینی وجود ندارد .بر اساس این قاعده ،شرایط
فرهنگی روستانشینی در آن زمان ،برای صدور احادیث اصالحی در زمینه سکونتگاهی کامال منطقی است.
وجود این مالک و معیار در توصیه امیرالمومنین علیهالسالم به حارث همدانی مشخص است .حضرت خطاب به
حارث میفرمایند:
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.الکافی ،ج ،1ص.39

 .2ر.ک :شرح الکافی-األصول و الروضة (للمولى صالح المازندرانی) ،ج ،12ص.178

اسْکُنِ الْأَمْصَارَ الْعِظَامَ فَإِنَّهَا جِمَاعُ الْمُسْلِمِینَ وَ احْذَرْ مَنَازِلَ الْغَفْلَةِ وَ الْجَفَاءِ وَ قِلَّةَ الْأَعْوَانِ
عَلَى طَاعَةِ اللَّه؛
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در شهرهاى بزرگ مسکن گزین که آنجا مرکز اجتماع مسلمین است و از اقامت در
مراکز غفلت و ستمکارى و آنجا که مددکاران بر طاعت خدا اندکند بپرهیز.
بر اساس این سخن حضرت ،از سکونت در منازل غفلت و ستمکاری نهی شده است و امر به سکونت در
شهرهای بزرگ میشود .مالک و معیار انتخاب محل سکونت در شهرهای بزرگ ،بخاطر حضور
مسلمانان ،جاری بودن فرهنگ اسالم و دور بودن چنین جامعهای از غفلت و ستمکاری است .در این
روایت ،بزرگ یا پرجمعیت بودن شهر ،مالک سکونت قرار نگرفته است .امیرالمومنین علیهالسالم ،در
مقابل «امصار العظام» از سکونت در منزلگاههای غفلت نهی کرده است و اشارهای به شهرهای کوچک و
مناطق روستایی نداشتند .بیشک اگر نَفس سکونت در محلهای کوچک مورد نهی بود ،حضرت در
مقابل توصیه به «امصار العظام» از سکونت در «امصار الصغار» ،نهی میکردند .پس نهی از سکونت در
منزلگاه غفلت به عنوان شاخصهای در انتخاب محل زندگی است؛ به همین خاطر هر محیطِ شهری یا
روستایی که دارای این معیار و شاخصه باشد سکونت در آن نکوهیده است .بنابراین بسیار شهرهای
بزرگ ،پرجمعیت و دارای منطقه جغرافیای مناسب که منزلگاه غفلت و شرارت هستند و حدودی الهی در
آنها ترک شده و احکام الهی در آن تعطیل است -همچون بسیاری از شهرهای بزرگ در کشورهای غربی
که اثری از دین در آنها نیست -مصداق نهی از سکونت میتوانند باشند .البته شهرهای بزرگی که محل
زندگی علما و اجتماع مسلمانان هستند و اصول و مبانی اسالم در آن حاکم است ،قطعا بر سایر مناطق
برتری دارد و سکونت در آن دارای امتیاز است ،ولی این امتیاز همچنان که گفته شده به جهت وجود
معیارهایی است که در روایات سابق به آنها اشاره شده است.
 .3قرائن اتحاد مضمونی
توجه به قرائن موجود در متن یک حدیث ،تاثیر مهمی در فهم دقیق أحادیث دارد .از جمله این قرائن ،کمک
گرفتن از اتحاد مضمونی فقرات یک حدیث است .وقتی روایتی ،دارای اجزاء و قسمتهای مختلف است و در
هر جزء خصوصیتی مجزا بیان گردیده ،این به معنای عدم ارتباط بین مجموع فرازهای حدیث نمیباشد ،بلکه
گاه در کنار هم قرار گرفتن این فقرات اشاره به اتحاد مضمونی اجزاء دارد .این سخن در باره روایت «إِنَّ اللَّهَ
یُعَذِّبُ السِّتَّةَ بِالسِّتَّةِ الْعَرَبَ بِالْعَصَبِیَّةِ وَالدَّهَاقِینَ بِالْکِبْرِ وَالْأُمَرَاءَ بِالْجَوْرِ وَالْفُقَهَاءَ بِالْحَسَدِ وَالتُّجَّارَ بِالْخِیَانَةِ وَأَهْلَ
1

 .نهج البالغه (صبحی صالح) ،نامه.69

الرَّسَاتِیقِ بِالْجَهْل» نیز میتواند صادق باشد .در این روایت ،خصوصیت شش دسته از افراد به صورت مجزا بیان
شده اما در کنار هم قرار دادن آنها نشان از اتحاد مضمونی آن اجزا دارد .در این حدیث ،عربها متعصب،
دهقانها متکبر ،حاکمان ظالم ،فقها حسود ،تجار خیانتکار و اهل روستا افرادی جاهل معرفی شدهاند .اما به
یقین معنای حدیث این نیست که تمامی شش دسته مذکور دارای این خصوصیات هستند بلکه روایت در مقام
انذار آنها از چنین اوصافی است 1یعنی نوع افراد گروههای ششگانه ،در معرض ابتال به چنین اوصافی هستند.

2

این سخن ،به کمک فقرات دیگر حدیث تحلیل میشود .به عنوان مثال وقتی آنچه درباره فقها در این روایت بیان
شده است منظور همه فقیهان نیستند یعنی همه آنها افراد حسودی نیستند به دلیل این که در روایات بسیاری به
مقام واالی علماء و فقهای دین اشاره شده است 3و با وجود این دسته از روایات نمیتوان به صورت عام و
مطلق حکم به حسادت تمامی آنها نمود ،چنانچه در مقابل ،با وجود روایات مدح عالم ،حکم به فضیلت همه
آنها نمیشود؛ امام حسن عسکری علیهالسالم در این باره میفرمایند:
فَأَمَّا مَنْ کَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِناً لِنَفْسِهِ ،حَافِظاً لِدِینِهِ ،مُخَالِفاً لِهَوَاهُ ،مُطِیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ
یُقَلِّدُوهُ وَ ذَلِکَ لَا یَکُونُ إِلَّا فِی بَعْضِ فُقَهَاءِ الشِّیعَةِ لَا جَمِیعِهِم؛

4

اما هر فقیهى که خویشتندار و نگاهبان دین خود باشد و با هواى نفْسش بستیزد و مطیع فرمان
موالیش باشد ،بر عوام است که از او تقلید کنند و البته این ویژگیها را تنها برخى فقهاى شیعه
دارا هستند ،نه همه آنها.
حاصل سخن ،همچنان که همه افراد علماء دارای صفت حسادت نمیباشند ،صفات ذکر شده در روایت سابق
برای افراد مذکور نیز عمومیت نداشته و شامل همه افراد نمیگردد بنابراین تمام روستانشینان نیز افراد جاهل
نمیباشند که این سخن -نفی جهل از تمامی افراد روستا -از اتحاد مضمونی فقرات حدیث فهمیده میشود.
شاهد این معنا ،وجود روایاتی است که به صورت کلی افراد و یا شهرهایی را مورد ستایش یا نکوهش قرار می-
دهد چنانچه در فضیلت اهل قم امام صادق علیهالسالم فرمودند« :سَلَامُ اللَّهِ عَلَى أَهْلِ قُمَّ یَسْقِی اللَّهُ بِلَادَهُمُ الْغَیْثَ
وَ یُنْزِلُ اللَّهُ عَلَیْهِمُ الْبَرَکَاتِ وَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ هُمْ أَهْلُ رُکُوعٍ وَ سُجُودٍ وَ قِیَامٍ وَ قُعُود» 5.یا در نکوهش
منطقه شام از امیرالمومنین علیهالسالم این حدیث نقل گردیده است« :لَا تَقُولُوا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَ لَکِنْ قُولُوا مِنْ
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 .ر.ک :الوافی ،ج ،5ص.905
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ر.ک :الکافی ،ج ،1ص.34

4

 .التفسیر المنسوب إلى اإلمام الحسن العسکری علیه السالم ،ص.300،

5

 .بحاراالنوار ،ج ،57ص.217

أَهْلِ الشُّومِ هُمْ أَبْنَاءُ مِصْرَ 1لُعِنُوا عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ علیهالسالم فَجَعَلَ اللَّهُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنازِیر» 2.این قبیل روایات
در مقام مذمت و نکوهش تمامی افراد و ساکنین این مناطق در تمام زمانها نمیباشد .زیرا آنچه مشخص است،
تمامی اهل قم افرادی صالح نبوده و تمامی اهل شام نیز افراد فاسق نیستند .بنابراین صفات ذکر شده در روایت
سابق برای آن افراد ،عمومیت نداشته و شامل همه افراد نمیگردد و روایات به معنای مذمت و سرزنش همه
افراد و ساکنین روستا در تمامی زمانها و مکانها نیست .عالوه بر این از مجموعه روایات که در مذمت
روستانشینی بیان شد می توان به این نتیجه رسید که علت اصلی نکوهش ،جهل نسبت به احکام شرعی است نه
اینکه هر نوع جهلی ،علت تام برای عذاب و جهنمی شدن عدهای گردد 3.از سوی دیگر باید این مطلب را نیز در
نظر گرفت که جهل هر چند صفتی مذموم و مورد نهی است ،اما در صورتی که شخص جاهل ،التفاتی به جهل
خود نداشته و متوجه تکلیف خود نباشد و در اصطالح جاهر قاصر باشد ،معذور بوده و متعلق عذاب و مستحق
سرزنش نیست .ولی جاهل مُقَصِر ،یعنی فردی که متوجه جهل خود بوده و در رفع این جهل کوتاهی کرده
مستحق عذاب و عقاب است .با این بیان ،بین افراد جاهلی که در شهرهای بزرگ ساکن هستند و افراد جاهل
ساکن روستا تفاوتی وجود ندارد و اینگونه نیست که فقط ساکنین روستا به جهت جاهل بودن مستحق سرزنش
و عذاب باشند ،بلکه فرد جاهل در هر منطقهای ،اگر جاهل قاصر باشد ،معذور بوده و اگر جاهل مُقَصِر باشد
سزاوار مذمت و نکوهش است .اما اینکه ساکنین مناطق روستایی در این روایت جاهل دانسته شده و یا جهل
علت عذاب این افراد است ،چنانچه قبال اشاره شد به جهت شیوع این اوصاف در مناطق روستایی در زمان
صدور روایات است.
.6نتیجه
آنچه از بررسی و تحلیل احادیث نکوهش و مذمت سکونت در روستا به دست میآید ،این است که؛ احادیث
مذمت کننده ،به صورت عام ،شامل همه مناطق روستایی نبوده و به نحو مطلق ،همه ساکنان روستا را در بر
نمیگیرد .همچنین اوصاف ذکر شده در این روایات به معنای اتصاف همه روستاییان به این صفات نیست .بلکه
صفات مذکور در احادیث علت نهی از سکونت هستند .این دسته از روایات با ذکر اوصافی نکوهیده ،در مقام
انذار و پرهیز دادن ،از سکونت در مناطقی است که ،جهل ،شرارت و بیاعتنایی به احکام و حدود شرع در این
مناطق حاکم است و در واقع ارائه الگویی برای محل سکونت است و مذمت روستا و مناطق کوچک در این
1

 .عبارت « أَبْنَاءُ مِصْرَ » در کتاب تفسیر قمی(ج ،2ص )268به این صورت « أَبْنَاءِ مُضَر » آمده است .هر چند عالمه مجلسی این روایت را از تفسیر قمی

نقل میکنند ولی به نظر « أَبْنَاءُ مِصْرَ » با معنای کالم سازگارتر است.
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 .همان ،ص.208
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روایات ،از باب ذکر فرد غالب ،در زمان صدور احادیث است .به جهت اینکه ساکنین روستا و بادیه در آن زمان
نماد و سنبل جامعهای جاهل و غافل از مبانی و اصول اسالمی بودهاند .بههمین جهت وجود این اوصاف چه در
مناطق شهری و چه روستایی مالک پرهیز از این مناطق است و صرف خصوصیت روستانشین بودن عامل نهی
از سکونت در این مناطق نمیباشد.
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المکتبة الرضویة ،اول1343 ،ش.
 .46کنزالعمال ،متقی هندی ،محقق :شیخ بکرب حیانی ،بیروت :مؤسسة الرسالة ،پنجم1401 ،ق.
 .47لسان العرب ،محمد بن منظور ،بیروت :دارصادر ،سوم1414 ،ق.
 .48مجمع البحرین ،فخرالدین بن محمد طریحی ،محقق :احمد حسینى اشکورى ،تهران :مرتضوی ،سوم،
1375ش.
 .49المحاسن ،أحمد بن محمد بن خالد برقی ،محقق :جاللالدین محدث ،قم :دارالکتب اإلسالمیة ،دوم،
1371ق.
 .50محیط فی اللغة ،عباد بن اسماعیل صاحب ،محقق :محمد حسن آلیاسین ،بیروت :عالم الکتب ،اول،
1414ق.
 .51مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،حسین بن محمد تقى نوری ،محقق :مؤسسة آل البیت علیهم
السالم ،قم :مؤسسة آل البیت علیهم السالم ،اول1408 ،ق.
 .52مسند احمد ،أبوعبداهلل أحمد بن محمد بن حنبل ،قاهره :دارالفکر ،اول1416،ق.
 .53مسندالشامیین ،أبوالقاسم سلیمان بن أحمد الطبرانی ،محقق :حمدی بن عبدالمجید السلفی  ،بیروت:
مؤسسة الرسالة ،اول1405 ،ق.
 .54مشکاة األنوار فی غرر األخبار،علی بن حسن طبرسی ،نجف أشرف :المکتبة الحیدریة ،دوم1385 ،ق.

 .55المصباح المنیر فى غریب الشرح الکبیر ،احمدبن محمد فیومی ،قم :موسسه دارالهجرة،دوم1414 ،ق.
 .56معجم البلدان ،اقوت بن عبد اهلل الرومی الحموی ،بیروت :دارصادر ،دوم1995 ،م.
 .57المعجم الکبیر ،أبوالقاسم سلیمان بن أحمد الطبرانی ،محقق :حمدی عبد المجید السلفی ،قاهره :مکتبة
ابنتیمیة ،دوم1415،ق.
 .58معجم مقاییس اللغة ،احمد بن فارس ،محقق :عبدالسالم محمد هارون ،قم :مکتب االعالم االسالمی ،اول،
1404ق.
 .59معدن الجواهر و ریاضة الخواطر ،محمد بن علی کراجکی ،محقق :احمد حسینی ،تهران:
المکتبةالمرتضویة ،دوم1394 ،ق.
 .60المُعْلم بفوائد مسلم ،محمد بن علی بن عمر التَّمِیمی ،محقق :محمد الشاذلی النیفر ،الجزائر :الدار التونسیة
للنشر ،دوم1988 ،م.
 .61مفردات ألفاظ القرآن ،حسین بن محمدراغب اصفهانی ،محقق :صفوان عدنان داوودی ،بیروت :دارالقلم،
اول1412 ،ق.
 .62مکاتیب األئمة علیهم السالم ،علی أحمدی میانجی ،محقق :مجتبی فرجی ،قم :دارالحدیث ،اول،
1426ق.
 .63من الیحضره الفقیه ،محمد بن علی بن بابویه ،محقق :علی اکبر غفاری ،قم :جامعه مدرسین ،دوم،
1413ق.
 .64منیة المرید ،زین الدین بن على عاملى ،محقق :رضا مختاری ،قم :مکتب اإلعالم اإلسالمی ،اول،
1409ق.
 .65المیزان فی تفسیر القرآن ،سید محمد حسین طباطبایی ،قم :اسماعیلیان ،دوم1371 ،ش.
 .66نثر الدر فی المحاضرات ،أبو سعد منصور بن حسین اآلبى ،محقق :خالد عبد الغنی محفوط  ،بیروت :دار
الکتب العلمیة ،اول1424،ق.
 .67نزهة الناظر و تنبیه الخاطر،حسین بن محمد حلوانی ،محقق :مدرسة اإلمام المهدی عجل اهلل تعالى فرجه
الشریف ،قم :مدرسة اإلمام المهدی عجل اهلل تعالى فرجه الشریف ،اول1408 ،ق.
 .68النهایة فی غریب الحدیث و األثر ،محمدبن مبارک(ابن اثیر) ،محقق :محمود محمد طناحی ،قم :موسسه
مطبوعاتی اسماعیلیان ،چهارم13367 ،ش.
 .69نهج البالغه ،محمد بن حسین رضی(سید رضی) ،محقق :صبحی صالح ،قم :هجرت ،اول1414 ،ق.
 .70نهج الفصاحه ،ابوالقاسم پاینده ،تهران :دنیای دانش ،چهارم1382 ،ش.

 .71الوافی ،محمد محسن بن شاه مرتضى فیض کاشانی ،اصفهان :کتابخانه امام أمیر المؤمنین على علیه
السالم ،اول1406 ،ق.
 .72هدایة األمة إلى أحکام األئمة علیهم السالم ،محمد بن حسن حر عاملی ،محقق :آستان قدس رضوى:
مشهد ،آستانة الرضویة المقدسة ،اول1414 ،ق.
 .73ینابیع المودة لذوی القربى ،سلیمان بن إبراهیم القندوزی ،محقق :سید علی جمال أشرف الحسینی ،نجف
أشرف :دار األسوة للطباعة والنشر ،اول1416،ق.

