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چکیده
مقالٔه حاضر به بررسی این نکته پرداخته است که بر اساس آیات و روایات، نعمت های بیکران پروردگار 
در سایٔه رحمت او و نه از روی استحقاق انسان به وی می رسد؛ حال اگر کسی در مسیر رضای خداوند 
گام زند و به سوی خیر و صالح پیش رود، خداوند درهای رحمتش را به روی او می گشاید و نعمتش را 
فزونی می بخشد. اما اگر انسان در برابر نعمت های خداوند به نافرمانی و ناسپاسی روی آورد، حوادث 

و مصائبی که با آن روبه رو می شود،  نتیجٔه عملکرد خود اوست. 
بنا بر این، عواملی چون وراثت، محیط و خوراک اگرچه در افعال فرد اثرگذارند اما علل تام انجام 
فعل نیستند و صرفاً زمینه هایی برای رفتار و عمل به شمار می روند لذا پیدایش حوادث تلخ و شیرین 

به رفتار خود شخص بستگی دارد.
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مقدمه
بشر همواره در برابر واژه هایی مانند حوادث و سرنوشت عکس العمل ویژه نشان داده و نسبت به آن ها 
در  پیش آمده  مشکالت  دارند،  جاهالنه  دیدگاهی  زندگی  به  نسبت  که  افراد  برخی  است.  بوده  حساس 
زندگی را به  گونه ای که از خود آنان سلب مسئولیت می کند، به خداوند نسبت می دهند و یا اگر واقعه ای 

مطلوب برای خودشان یا دیگران رخ دهد، به خوش شانسی و اقبال بلندشان نسبت می دهند. 
که  شود  مشخص  تا  است  قرآن  آیات  به  استناد  با  فکر،  طرز  نوع  این  تحلیل  و  بررسی  مقاله  هدف 
اصلی ترین مسّبب وقایع تلخ و شیرین زندگی چه کسی است و اعمال انسان در پیش آمد حوادث زندگی تا 
چه اندازه نقش آفرین است؟ آیا خداوند دست انسان را بسته است و هر گونه که بخواهد زندگی او را تدبیر 
می کند یا اختیار زندگی را به دست خود آدمی سپرده است تا بر اساس انتخاب، امور زندگی خود را پیش 

برد و سرنوشت خود را رقم زند؟ 
بر اساس مطالعات انجام شده، تحقیقات گسترده ای پیرامون مباحث خیر و شر انجام شده است اما در 
زمینه  ریشه یابی امور خیر و شری که برای انسان پدید می آید تحقیق مستقلی ارائه نشده و حتی در برخی 
منابع به چند سطر اکتفا شده است. روش تحقیق، کتابخانه ای و استنادی بوده و به طور عمده به متون 
تفسیری، حدیثی و برخی منابع مربوط به تحلیل موضوع مراجعه شده است. در این مقاله سعی بر آن است 

که پرسش ها بر اساس مباحث قرآنی و به مدد عقل و برهان پاسخ داده شود.
بیان این نکته سودمند است که نزدیک ترین واژه ها به کلمات تلخ و شیرین، الفاظ خیر و شر هستند، 

بنا بر این، در متن مقاله لفظ خیر و شر جایگزین تلخ و شیرین شده است. 

مفهوم شناسی واژگان متناسب با واژهٔ تلخ و شیرین در قرآن
پیش از شروع بحث الزم به ذکر است که تعابیری که در آیات قرآن و روایات به معنای حوادث تلخ و شیرین 

به کار رفته در الفاظ مختلفی دیده می شود. بدین منظور این واژگان بررسی و مفهوم شناسی می شوند. 

نعمت و نقمت
نعمت، آسایش و رفاه داشتن معنا شده است1  و نیز به معنای آسایش و خوشی و مال آمده است.2 در تعریف 
نقمت هم این گونه آمده است: َنِقْمُت الشی َء و َنَقْمُتُه: آن چیز را زشت شمردم و بد دانستم یا با زبان و یا با 

1 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دارالعلم الدار الشامیه، 1412 ق، ج 1، ص 814.
2 . ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب، دار صادر، بیروت: چاپ سوم، 1414ق، ج 12، ص 579.
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عقوبت دادن و انکار آن 1 و نیز گرفتار شدن به عقوبت.2

بال و فتنا
راغب آنچه را که از آن عذاب حاصل می شود، فتنه معنا کرده3 و در تعریف بال گفته است: آزمودن و غم 

و اندوه، بال نامیده شده از آن رو که جسم را فرسایش می دهد.4

رسنا و س ئا
راغب اصفهانی حسنه را این گونه معنا می کند: نعمتی که انسان در جان و تن و حاالت انسانی خویش 

آن را در می یابد و از آن مسرور می شود و سیئه ضّد آن است.5 عمل زشتی که نقطٔه مقابل حسنه است.6 

محب ب و مکتوه
محبت یعنی خواستن و تمایل به چیزی که می بینی و آن را خیر می پنداری  و مکروه، به سختی و بال تعبیر 

شده است.7

خ ت و شت
راغب اصفهانی در مفردات می نویسد: شر چیزی است که همه از آن روی گردانند؛  چنان که خیر چیزی 

است که همه آن را خواهانند.8

جایگاه حوادث تلخ در اقسام شرور
به طور کلی شرور را می توان به دو بخش تقسیم کرد: شرور کیفری و غیر کیفری. شروری که نتیجٔه 
کردار ناشایست انسان هاست را شرور کیفری می نامیم. در مقابل شروری که برای تکامل انسان هاست، 

1 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ پیشین، ج 1، ص 822.
2 . ابن منظور، محمد بن مکرم؛ پیشین، ج 12، ص 590.

3 . راغب اصفهانی، حسین بن محمد؛ پیشین، ج 1، ص 623.
4 . همان، ص 145.
5 . همان، ص 235.
6 . همان، ص 441.
7 . همان، ص 214.
8 . همان، ص300.
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غیر کیفری نامیده می شوند.1
افرادی که به شرور کیفری مبتال می شوند دو دسته اند:

1. گروه نخست افرادی هستند که مورد غضب خداوند بوده و او بر اساس عدل خویش که شایستٔه کیفر 
بدکاران است با آن ها رفتار می کند. اقوامی که در طول تاریخ به عذاب های سخت الهی دچار شده اند، از 

این دسته اند3.2
2. گروه دیگری که به شرور کیفری مبتال می شوند، کسانی هستند که خداوند از باب لطف و جلوگیری از 
ابتالی آن ها به شقاوت ابدی، بر آن ها نامالیمات را فرو می فرستد تا به راه راست بازگردند؛4 یا این که با 
مبتال شدن به این نامالیمات، روحشان تطهیر شود تا بتوانند وارد بهشت شوند.5 حضرت امیر المؤمنین 7 

در بارٔه حکمت بال می فرمایند: 
الَبَالُء للّظاِلِ أَدب؛6 بال برای ستمکار ادب است.

و نیز در بارٔه نقش تربیتی مشکالت زندگی می فرمایند:
خدا بندگانش راـ  هنگامی که کارهای بد انجام می دهندـ  با کاهش میوه ها و جلوگیری از برکات و بستن 
خزائن خیرات آزمایش می کند تا توبه کننده باز گردد و ترک کننده ترک کند و یاد آوری کننده متذکر شود.7

بنا بر این، برای کسانی که امکان تنّبه و توبه وجود دارد حکمت شرور کیفری، بازگشت آن هاست. به 
عبارت دیگر خداوند از باب فضل، شرور ابتدایی را پیش روی اینان قرار می دهد تا از گرفتار شدن به عذاب 
ابدی نجات یابند.8 در احادیث بسیاری حکمت بالهایی که بر مؤمنان وارد می شود، تطهیر آنان از گناهان 

ذکر شده است. از امام باقر7 نقل شده است که می فرمایند: 
آن گاه که ارادٔه خداوند بر اکرام بنده ای تعلق می گرید در حالی  که او گناهی دارد، او را به 
بیامری دچار می سازد و اگر چننی نکند او را به نیازمندی مبتال می کند وگرنه مردنش را 

1 . برنجکار، رضا؛ معرفت عدل الهی، ویرایش: عبدالحسین طالعی، تهران: انتشارات نبأ، 1385، ص 119.
2 . عنکبوت/ 40.

3 . برنجکار، رضا؛ پیشین، ص 120.
4 . روم/ 41.

5 . برنجکار، رضا؛ پیشین، ص 121.
6 . دیلمی، حسن؛ إرشاد القلوب إلی الصواب، قم: ناشر: شریف رضی، 1412 ق ، ج  1، ص 32.

7 . رضی،  محمد بن الحسین ؛ نهج البالغه، ترجمه محمد دشتی، قم: نشر هجرت،  1414 ق، ص 199، خ 143.
8 . برنجکار، رضا؛ پیشین، ص 122.
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سخت می گرداند تا با این حوادث او را به خاطر آن گناهان جمازات کند.1
خاطر  به  قیامت  روز  در  آنان  تا  می کند  پاک  گناهان  از  را  مؤمنان  و سختی ها،  این گونه مشکالت  و 

کارهای نیکشان وارد بهشت شوند. 

معیار شناخت حوادث خیر و شر از نگاه قرآن
مفهوم خیر و شر کما بیش برای هر کسی روشن است اما این مسئله باید بررسی شود که به راستی خیر و 

شر با چه معیاری سنجیده می شود؟ قرآن کریم این گونه به معیارمندی خیر و شر توجه می دهد:
﴿ُکتَِب َعَلیکُم اْلِقتاُل َو ُهَو ُکْرٌه َلکْم َو َعسى  َأْن َتکَرُهوا َشیئًا َو ُهَو َخرٌی َلکْم َو َعسى  َأْن ُتِبُّوا 
َشیئًا َو ُهَو َشٌّ َلکْم َو اهللُ َیْعَلُم َو َأْنُتْم ال َتْعَلُموَن؛2 ]ای مؤمنان[ پیکار در راه خدا بر شام 
واجب شده است؛ حال آن که آن بر شام ناگوار است و بسا چیزی را ناگوار بدانید و آن برای 
شام خری است و چه بسا که چیزی را شام دوست دارید و آن برای شام ش است و خداوند 

می داند و شام نمی دانید.﴾
آیٔه فوق در صدد بیان یک حکم کلی از طبیعت بشری است که شناخت انسان در خصوص خیر و شر 
ناقص است؛ زیرا انسان ها معمواًل هر چه را که رنجیده خاطرشان کند،  به خصوص اموری مانند جنگ که 
سبب از دست دادن جان، زخم و ضررهای اقتصادی و ... است،  شر می دانند و هر چه را که سبب رفاه و 

فزونی مال و حفظ جان خود و عزیزان باشد، خیر می شمارند.3
باید دانست آن هایی که هدف حیات را دست یابی به  آرامش و لذت جویی هر چه بیشتر این دنیا می دانند، 
طبیعی است که هر امری را که سبب از دست رفتن و ایجاد رنج باشد، شر  بدانند؛ اما کسانی که هدف حیات 
را به زندگی در دنیا و خوشی های زودگذر نمی دانند و رضای الهی را می خواهند،  حاضرند همٔه این رنج ها را 
به جان بخرند و این امور را نه تنها شر نمی دانند  بلکه خیر و جمیل می شمارند.  چنان که امیر مؤمنان 7 انس 
خود را به مرگ از انسی که نوزاد به پستان مادرش دارد،  بیشتر می دانند4 و زینب کبری 3 در پاسخ ابن 

زیاد وقتی از روی سرزنش گفت خدا با خاندان حسین چنین کرد، فرمود: »جز زیبایی ندیدم«.5 

1 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ الکافی، چاپ دوم ، تهران :  نشر اسالمیه ، 1362 ش، ج  2، ص 444، ح 1.
2 . بقره/ 216.

3 . اله بداشتی، علی؛ مقالٔه »مفهوم شر از منظر قرآن کریم«، مجلٔه مبین، شمارٔه 6، تهران، تابستان 1379ش، الف، ص 8.
ه «؛ رضی، محمد بن الحسین؛ پیشین، ص 52، خ 5 . مِّ

ُ
ْفِل ِبَثْدی أ ِبی َطاِلٍب آَنُس ِباْلَمْوِت ِمَن الطِّ

َ
ِه َلْبُن أ 4 . »َو اللَّ

5 . اله بداشتی، علی؛ پیشین، ص 9.
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پس چنین نیست که اگر بنده ای در دنیا همواره در رفاه و خوش گذرانی بود و خداوند به او عمر طوالنی 
و مال و فراوان داد،  برای او خیر است؛ بلکه مسؤلیتش سنگین تر و حسابش مشکل تر است و اگر از این 
امکانات در راه باطل بهره ببرد، سبب افزایش عذاب اخروی او خواهد بود؛1 امیر المؤمنین 7 در این باره 

می فرمایند:
َما َشٌّ بَِشٍّ َبْعَدُه اْلَنَُّة َو َما َخرٌی بَِخرٍی َبْعَدُه النَّاُر؛2 هیچ بدى بد نیست زمانی که به دنبالش 

هبشت آید و هیچ خوبى خوب نباشد وقتی که بعدش جهنم باشد.
قرآن کریم در جای دیگر می فرماید: 

﴿َو ال َیَْسَبنَّ الَّذیَن کَفُروا َأنَّام ُنْملی  َلُْم َخرٌی ِلَْنُفِسِهْم إِنَّام ُنْملی  َلُْم لِیْزداُدوا إِْثاًم َو َلُْم َعذاٌب 
ُمهنٌی؛3 آن هایی که به راه کفر و ناسپاسی رفتند،  نپندارند که اگر در دنیا به آن ها مهلتی داده ایم، 
 به سود آن هاست؛ بلکه به آن ها مهلتی دادیم تا بر بار گناهشان بیفزایند و برای آن ها عذاب 

خوار کننده ای ]فراهم[ است.﴾ 
نتیجه این که انسان، تنها با عقل خود نمی تواند به خیر و شر بودن همٔه امور علم پیدا کند؛  زیرا علم او از 
هر نظر محدود و ناچیز است و بسیاری از مصالح و مفاسد را نمی داند. چه بسا اموری را بر حسب ظاهر شر 
بداند اما در واقع برای او خیر باشد و یا به عکس چیزی را با فکر خودش نافع بداند اما در واقع شر باشد.4 

در آیٔه دیگری نظیر آیٔه سابق آمده است: 
﴿َفَعسی أن َتکَرُهوا َشیئًا َو جیَعَل اهللُ فیِه َخریًا کثریًا؛5  چه بسا چیزی را ناپسند می پندارید  در 

حالی که خداوند در آن خری فراوانی قرار می دهد.﴾
بنا بر این، خیر و شر امری نسبی هستند. زیرا ممکن است امری که از جهتی خیر است از جهت دیگر 

شر باشد و یا امری که از جهتی شر است از جهت دیگر خیر باشد.6

1 . همان، ص 11.
2 . مجلسی، محمد باقر؛ بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار، چاپ مکرر، تهران: ناشر اسالمیه ، سال چاپ: 

مختلف. ج 74، ص 290، باب 14، ح 1.
3 . آل عمران/ 178.

4 . مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب اإلسالمیة، 1374، ج 2، ص 107.
5 . نساء /19.

6 . مراد خانی تهرانی، احمد؛ سنت های اجتماعی الهی در قرآن، مرکز جهانی علوم اسالمی، قم: 1386، ص 235.
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حوادث، معلول رفتار آدمی یا ارادة خداوند؟
از نظر دینی و در مکتب انبیا، خیرات و شرور همه به یک منبع و آن هم خدای تعالی باز می گردد.1 قرآن 
کریم در دو آیٔه کلیدی، تحلیل جامعی از سبب پیدایش شرور و چگونگی استناد آن ها به خدا ارائه می دهد 

و می فرماید:
﴿َو إِن ُتِصْبُهْم َحَسنٌَة یُقوُلوْا َهِذِه ِمْن ِعنِد اهللِ َو إِن ُتِصْبُهْم َسیَئٌة یُقوُلوْا َهِذِه ِمْن ِعنِدک ُقْل ُکلٌّ 
ْن ِعنِد اهللِ؛2 و اگر ]پیشامد[ خوبى به آنان برسد، مى گویند: این از جانب خداست و چون  مِّ

آسیبی به ایشان برسد، مى گویند: این از طرف توست. بگو: مهه از جانب خداست.﴾
قابل ذکر است که انسان خود زمینه های نزول خیر و شر را فراهم می کند. لذا، قرآن کریم در ادامه 

می فرماید:
ا َأَصاَبک ِمْن َحَسنٍَة َفِمَن اهللِ َو َما َأَصاَبک ِمن َسیَئٍة َفِمن نَّْفِسک3؛ هر چه از خوبی ها به تو  ﴿مَّ

مى رسد از جانب خداست و آنچه از بدى به تو مى رسد از خود توست.﴾
برای حل تعارض ظاهری این دو آیه با یکدیگر این گونه باید پاسخ داد که:

1ـ تردیدی نیست که خیر و شر به طور کلی به دست خداست چنان که قرآن بدان اشاره کرده:﴿کّل من 
عند الله﴾. همٔه موجودات هم در پیدایش و بقای خود و هم در حوادثی که برایشان پیش می آید، تسلیم 
حق و تحت فرمان اویند. علم و قدرت او بر همه چیز احاطه دارد و از خیر و شر بودن امور آگاه است.4 امام 

علی 7 فرموده اند: 
ُّ بِخذالِن اهللِ و کلٌّ سابٌق فی علم اهلل؛5 ]اعامل[ خری به توفیق خداوند  اخلرَُی بَتوفیِق اهللِ و الشَّ
است و ]اعامل[ ش و بد در نتیجٔه سلب توفیق خداوند از انسان رس مى زند و متام این امور 

در مرحلٔه علم خداوند ثبت شده است.
اما این گفته که خیر و شر به دست خداست به معنای آن نیست که شرور منسوب به خدایند. چنان که 
عالمه طباطبایی در تفسیر آیٔه131 سورٔه اعراف نوشته است: بهره ای که ایشان از شر دارند، نزد خداست 

ر.ک:  اندیشه جوان، 1384، ص 37؛  کانون  انتشارات  تهران:  تفاوت ها،  راز  و  شر  مسألۀ  محمد صفر؛  جبرئیلی،   .  1
طباطبایی، محمد حسین؛ پیشین، ج 5، ص 8.

2 . نساء/ 78.

3 . نساء/ 79.
4 . جبرئیلی، محمد صفر؛ پیشین، ص 39.

5 . طبرسی، احمد بن علی؛ الحتجاج علی أهل اللجاج، مشهد: نشر مرتضی ، 1403 ق ، ج  1، ص 209.
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و آن عذابی است که خداوند برای آنان آماده ساخته است. لیکن بیشتر آنان از این عذاب غافلند و تصور 
می کنند که از گناهانی که مرتکب شده اند، اثری باقی نمی ماند.1 

2ـ ممکن است آیه  اشاره به مسئلٔه »امر بین األمرین« بوده باشد که همٔه حوادث جهان حتی اعمال و 
افعال ما خواه خوب باشد یا بد، از یک نظر مربوط به خداست؛ زیرا اوست که به ما قدرت و آزادی اراده 
بخشیده است. ولی در عین حال، اعمال ما به ما نسبت دارد و از وجود ما سرچشمه می گیرد. زیرا عامل 
تعیین کنندٔه عمل، اراده و اختیار ما است و به همین دلیل ما در برابر اعمالمان مسئولیم و استناد اعمال 

ما به خدا آنچنان که اشاره شد از ما سلب مسئولیت نمی کند.2
3ـ تفسیر دیگری که برای این دو آیه وجود دارد و در اخبار اهل بیت نیز به آن اشاره شده است، این است 
ناحیٔه  از  کیفرها  این  که  نیست  شکی  است.  معاصی  عقوبات  و  اعمال  کیفرهای  سیئات،  از  منظور  که 
خداوند است؛ ولی چون نتیجٔه اعمال و افعال بندگان است از این رو، گاهی به بندگان و گاهی به خداوند 

نسبت داده می شود و هر دو صحیح است.3
4ـ بعضی از روایات که از پیشوایان معصوم: رسیده است نیز این مضمون را می رساند که نیکی ها از 
سوی خداوند و بدی ها از خود انسان ناشی می شود. این مضمون ها معنای جبر ندارند؛ زیرا وجود پیامبران 
با  و مریض  پیشنهاد می کند  برای مریض  مانند داروهایی هستند که طبیب  انسان  و وجدان در  و عقل 
مصرف آن ها سالمتی اش را به دست می آورد. اینجا با این که استفاده کنندٔهٔ دارو خود مریض است ولی 

چون طبیب دارو را پیشنهاد داده است، اسناد بهبودی به پزشک بسیار مناسب است.4
روایتی از پیامبر اکرم 6 نقل شده است که خداوند عز و جل می فرماید: 

اى فرزند آدم به وسیلٔه اراده و خواست من است که تو خمتار آفریده شده اى و مى توانى هر 
چه را می خواهى براى خودت بخواهى، و به ارادٔه من تو صاحب اراده شده اى که مى توانى 
هر چه را بخواهى براى خویشتن اراده نامیى. با نعمت هایى که به تو دادم نریو پیدا کرده اى 
و مرتکب معصیت من شدى و با قدرت و عافیت من توانستى فرایض مرا انجام دهى. بنا 
بر این، من نسبت به حسنات تو از خودت اوىل هستم، و تو نسبت به گناهانت از من اوىل 
1 . طباطبایی، محمد حسین؛ تفسیر المیزان، ترجمٔه سید محمد باقر موسوی همدانی، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات 

اسالمی جامعۀ مدرسین حوزٔه علمیٔه قم، 1374ش، ج 8، ص 190.
2 . مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین، ج  4، ص 23.

3 . همان.
4 . جعفری، محمد تقی؛ جبر و اختیار، تهران: مؤسسٔه تدوین و نشر آثار عالمه جعفری، 1387، ص 237.
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هستى. پیوسته خریات از سوى من به وسیلٔه نعمت هایى که به تو داده ام واصل مى شود و 
مهواره ش و بدى از سوى تو به خودت به خاطر جنایاتت مى رسد ... من هرگز از انذار و 

اندرز تو فروگذار نکردم، و هنگام غرور و غفلت تو را فورًا مورد جمازات قرار ندادم. 
سپس پیامبر فرمودند: این همان است که خدا می فرماید: 

﴿َو َلْو یؤاِخُذ اهللُ النَّاَس باِم کَسُبوا ما َتَرک َعىل  َظْهِرها ِمْن َدابٍَّة﴾2/1

نمونه هایی از زمینه ها و عوامل پیدایش حوادث تلخ در وجود آدمی

پ توی هز ه هی نفس
بسا  نیستند. چه  و بالیا می شود که در مواردی درمان پذیر  آمدن مصیبت ها  پدید  از نفس سبب  اطاعت 
جنگ ها، ناامنی  و حتی امراض جسمی و روحی در انسان، ریشه در هواخواهی و میل طلبی او دارد.3 

خداوند متعال می فرماید:
ْثَلیَها ُقْلُتْم َأنَّى  َهاَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعنِد َأنُفِسکْم إِنَّ اهللَ َعىلَ  کُل ِّ  ِصیَبٌة َقْد َأَصْبُتم مِّ ﴿َأَو ملَّا َأَصاَبْتکم مُّ
شَى ٍْء َقِدیر؛4 آیا چون به شام ]در نربد احد[ مصیبتى رسید ]با آن که در نربد بدر[ دو برابرش را 
]به دشمنان خود[ رساندید گفتید: این ]مصیبت [ از کجا ]به ما رسید[؟ بگو: آن از خود شام 

]و ناشى از بى انضباطى خودتان [ است. آرى! خدا به هر چیزى تواناست.﴾
حضرت علی 7 می فرمایند:

َا ُطَلَعٌة إِْن ُتطِیُعوَها َتِزْغ بِکْم إىَِل َشِّ َغایٍة؛5 این نفس ها را رسکوب  اْقِمُعوا َهِذِه النُُّفوَس َفإِنَّ
کنید که میل آن ها بسیار است. اگر از آن ها پریوی کنید بدترین فرجام را برای شام به ارمغان 

می آورند.
و در جای دیگری می فرمایند:

1 . فاطر/ 45.
2 . عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه؛ تفسیر نور الثقلین، تحقیق: سید هاشم رسولی محالتی، قم: انتشارات اسماعیلیان، 

1415 ق، ج 4، ص 370.
3 . جبرئیلی، محمد صفر؛ پیشین، ص 42.

4 . آل عمران/ 165.
5 . تمیمی آمدی، عبد الواحد؛ تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ، قم : دفتر تبلیغات ، 1366، ص 239، ح 4816.
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َفإِنَّ النَّْفَس َمْأَوى کلِّ َشٍّ َو ِهَی َرفِیُق کلِّ ُسوٍء؛1 به راستی نفس آدمی جایگاه هر بدی و رفیق 
هر تباهی است.

گناه
اثر می گذارد. دروغ سلب اعتماد  افراد  تبع آن در وضع  به  بدون شک هر کار خالفی در وضع جامعه و 
می کند؛ خیانت در امانت، روابط اجتماعی را بر هم می زند؛ ترک حقوق محرومان کینه و دشمنی می آفریند 
نامطلوب دارد.2  العملی  نادرست چه در مقیاس محدود و چه گسترده، عکس  این که هر کار  و خالصه 

خداوند در قرآن می فرماید:
َب اهللُ َمَثالً َقْریًة کاَنْت آِمنًَة ُمْطَمِئنًَّة یْأتیها ِرْزُقها َرَغدًا ِمْن کلِّ َمکاٍن َفکَفَرْت بَِأْنُعِم اهللِ  ﴿َو َضَ
َفَأذاَقَها اهللُ لِباَس اْلُوِع َو اخْلَْوِف باِم کاُنوا یْصنَُعوَن؛3 و خدا شهرى را مثل زده است که امن 
و آرام بود ]و[ روزی اش از هر سو فراوان مى رسید، سپس ]ساکنانش [ نعمت هاى خدا را 
ناسپاسى کردند، و خدا هم به سزاى آنچه انجام مى دادند، طعم گرسنگى و هراس را به 

]مردم [ آن چشانید.﴾
افزون بر این، در روایات اسالمی آمده است که بسیاری از گناهان، یک سلسله آثار شوم با خود همراه 
می آورند که پیوندشان با آن آثار از نظر طبیعی ناشناخته است. برای نمونه در روایات آمده است قطع رحم 
عمر را کوتاه می کند،4 خوردن مال حرام قلب را تاریک می سازد5 و شیوع زنا سبب فنای انسان ها می شود6 

و ... . حتی در روایتی از امام صادق 7 می خوانیم:
ُنوِب َأْکَثُر ِمَّْن َیُموُت بِاْلَجال؛ 7 آن ها که به وسیلٔه گناه از دنیا مى روند بیش از  َمْن َیُموُت بِالذُّ

کسانى هستند که به مرگ طبیعى مى مریند.
بنا بر این، گناه نه تنها خود شر است بلکه سبب پدید آمدن شرور دیگر نیز می شود. مواردی نظیر کفران 

1 . عالمه مجلسی، محمد باقر؛ پیشین، ج 74، ص 23.
2 . مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین، ج  16، ص 45.

3 . نحل/ 112.
4 . تمیمی آمدی، عبد الواحد؛ پیشین، ح 9321، ص 406.

5 . طیب، سید عبد الحسین؛ اطیب البیان فی تفسیر القرآن، چاپ دوم، تهران: انتشارات اسالم، 1378ش، ج 10، ص 84.
6 . صدوق ، محمد بن علی بن بابویه؛ ثواب العمال و عقاب العمال، ترجمٔه محمدرضا انصاری محالتی، قم: نشر نسیم 

کوثر، 1382، ص 497.
7 . عالمه مجلسی، محمد باقر؛ پیشین، ج 70، ص 354، ح 59.
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نعمت1، استکبار2، ربا خواری3، بخل و امساک4 نمونه های دیگری از گناهان هستند که سبب نزول بال یا 
سلب نعمت می شوند. در روایتی دیگر امام صادق 7 می فرمایند:

اى مفّضل! تو را از متام گناهان برحذر می دارم و تو نیز شیعیان ما را از آن بر حذر بدار. به 
خدا سوگند اثر هیچ چیزی رسیع تر از اثر گناه به شام نمی رسد. اگر آزار و اذّیتی از سلطان به 
یکى از شام رسید، قطعًا به خاطر گناهی است که انجام داده. اگر یکی از شام بیامر شد، حتاًم 
به جهت گناهى است که انجام داده است. اگر رزق و روزى از کسی حبس شد رصفًا به 

خاطر گناهى است که از او صادر گردیده است.5
البته ناگفته نماند که قرآن کریم به این نکته اشاره کرده است که مصیبت ها و رنج هایی که انسان در واکنش 

به هواخواهی و گناهان خود می بیند تنها بخشی از عقوبت است و خداوند از بسیاری از آن ها می گذرد.6

جهل و نادهنی
اصطالح جهل، گاهی در مقابل مفهوم علم و گاه در مقابل مفهوم عقل قرار می گیرد7 که هر دو نوع آن 
مذموم اند و بزرگ ترین دشمن آدمی و منبع هر شر و بدی به شمار می روند.8 قرآن کریم نیز دلیل ارتکاب 

بدی و گناه را جهالت می داند و می فرماید: 
وَء بَِجهاَلٍة؛9 از روى نادانى مرتکب بدی مى شوند.﴾ ﴿َیْعَمُلوَن السُّ

امام علی 7 می فرمایند: 
؛10 جهل و نادانی رسچشمٔه بدی است. ِّ اْلَْهُل َمْعِدُن الشَّ

1 . نحل/ 112؛ شوری/ 48.
2 . غافر/ 60.

3 . بقره/ 276.
4 . آل عمران/ 180.

5 . صدوق، محمد بن علی بن بابویه؛ علل الشرائع، قم: نشر داوری، بی تا، ج 1، ص 297.
6 . روم/ 40؛ شوری/ 30 و 34.

7 . ر.ک: ناصری مقدم، حسین؛ مقالٔه »جهل«، دانشنامٔه جهان اسالم، تهران: بنیاد دانشنامٔه جهان اسالم، 1386، ج 11، 
ص 29.

8 . جبرئیلی، محمد صفر؛ پیشین، ص 44.
9 . نساء/ 17.

10 . تمیمی آمدی، عبد الواحد؛ پیشین، ص 73، ح 1093.
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و در جای دیگری فرموده اند: 
أعَظُم امَلصائُب الَهل؛1 بزرگ ترین مصیبت ها جهل است.

بنا بر این، قرآن و روایات، جهل را عامل ایجاد شرور و بدی ها دانسته و رهایی از این دشمن را به وسیلٔه 
سالح علم و معرفت، واجب دانسته اند.

غفقت و فتهم شی
غفلت  دارای مفهوم گسترده ای است که هر گونه بی خبری از واقعیت های گذشته، حال و آینده از صفات و 
اعمال خود، از پیام و آیات حق و همچنین هشدارهایی که حوادث تلخ  و شیرین زندگی به انسان ها می دهد 
را در بر می گیرد. بی خبری از این واقعیت ها و عدم موضع گیری صحیح در برابر آن ها، خطر بزرگی  برای 

سعادت انسان است.2 
قرآن مجید نیز پیوسته به این موضوع اشاره کرده است3 و عامل اصلی انحراف بسیاری از کافران را 
غفلت  معرفی  می کند. غفلتی که آن ها را به ظلم کردن به خود و دیگران دعوت کرده و حتی باعث ظلم 
به انبیای الهی شده است. آری بالی بزرگ گمراهان و گنهکاران همان فراموشی است، تا آنجا که حتی 

خویشتن و ارزش های وجودی خویش را فراموش می کنند.4 چنان که قرآن می فرماید: 
ِذیَن َنُسوا اهللَ َفَأْنساُهْم َأْنُفَسُهْم ُأولِئک ُهُم اْلفاِسُقوَن؛5 مانند کسانى نباشید  ﴿َو ال َتکوُنوا کالَّ

که خدا را فراموش کردند، خداوند خودشان نیز از یادشان برد، آن ها فاسقانند!﴾
امیر مؤمنان، علی 7 فرموده اند: 

اَر بِامْلُْهَلِة َفإِنَّ اْلَغْفَلَة ُتْفِسُد اْلَْعاَمَل؛6 از غفلت و غرور ناشى از مهلت  اَك َو اْلَغْفَلَة َو ااِلْغِتَ إِیَّ
الى بپرهیز زیرا غفلت، اعامل آدمى را فاسد مى کند.

دوری هز شاد خده
در قرآن کریم به نتیجٔه اعراض و دوری از یاد خداوند این گونه تصریح شده است:

1 . همان، ص 74، ح 1105.
2 . ر.ک: مکارم شیرازی، ناصر؛ اخالق در قرآن، ج 2، فصل شانزدهم، ص 321.
3 . برای نمونه: اعراف/ 179؛ انبیا/ 97؛ کهف/ 28؛ اعراف/136؛ مریم/ 39.

4 . مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه، پیشین، ج  19، ص 209.
5 . حشر/ 19.

6 . تمیمی آمدی، عبد الواحد؛ پیشین، ص 266.
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﴿و َمن َاعَرَض َعن ِذکری َفاِنَّ َلُه َمعیَشًة َضنکًا؛1 و هر کس از یاد من دل بگرداند، در حقیقت، 
زندگِى تنگ ]و سختى [ خواهد داشت.﴾

گاه درهای زندگی به روی انسان بسته می شود و دست به هر کاری می زند با درهای بسته رو به رو 
می شود و گاهی به عکس به هر جا روی می آورد خود را در برابر درهای گشوده می بیند و مقدمات هر کار 
فراهم است. از این رو، از مورد اول به تنگی معیشت و مورد دوم به وسعت زندگی تعبیر می شود. منظور از 
»معیشت ضنک« که در آیه اشاره شده نیز همین است. قرآن می گوید: عامل اصلی این که انسان گرفتار 
این تنگناها می شود، دوری از یاد خدا است. یاد خدا مایٔه آرامش جان و فراموش کردن او مایٔه اضطراب 

و نگرانی است.2

عجقا و شتاب
از آن جا که انسان، عجول است و دائم منفعت آنی خویش را می جوید و برای رسیدن به خیر شوق و عالقه 

دارد، پس به جای به دست آوردن خیر، به شر می رسد.3 قرآن به این موضوع این گونه اشاره می کند:
ِّ ُدَعاَءُه بِاخْلرَِی َوَکاَن اإِلنَساُن َعُجوالً؛4 انسان )بر اثر شتابزدگى(، بدی ها  ﴿َویْدُع اإِلنَساُن بِالشَّ

را طلب مى کند آن گونه که نیکی ها را مى طلبد؛ و انسان مهیشه عجول بوده است.﴾
بنا بر این، یکی از دالیل اصلی رسیدِن شر به انسان این است که در رسیدن به خواسته هایش عجله 
می کند و با تفکر و اندیشه پیش نمی رود. در روایات و دستور العمل ها نیز فراوان یاد شده که عجله نکنید. 

از پیامبر اکرم 6 نقل شده که می فرمایند:
یطاِن؛5 تأّنی و آرامش از خداست و عجله از شیطان است. التأّن ِمن اهللِ َو الَعَجَلُة ِمن الشَّ

پس عجله و شتاب به صورت التزامی خود می تواند عاملی برای ایجاد حوادث تلخ برای انسان شود.
اکنون ممکن است این سؤال به ذهن بیاید که اگر عامل پیدایش شرور طبیعی، موارد ذکر شده باشد، 

انسان های بی گناه و با ایمان و حتی بچه های کوچک که نقشی در آن ندارند، چه می شود؟
در پاسخ باید گفت که ناآگاهی انسان از قوانین طبیعت و یا احکام الهی یک سلسله ناگواری هایی در 

1 . طه/ 124.
2 . مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین، ج  13، ص 327.

3 . همان، ج  12، ص 40.
4 . اسراء/ 11.

5 . پاینده ، ابوالقاسم؛ نهج الفصاحة مجموعه کلمات قصار حضرت رسول6، تهران: دنیای دانش ، 1382 ش، ص 
395، ح 1201.
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محیط زندگی و به خصوص بستگان و فرزندان به  جا می گذارد. بر اساس تحقیقات انجام شده، بسیاری از 
معلولیت های جسمی و روانی در فرزندان، معلول ناآگاهی و تا حدودی بی توجهی والدین است.1 

قرآن کریم نیز این نظر را تأیید می کند که گناهان و اشتباهات بشر، پیآمدهای سوئی در زندگی بشر 
دارد. هر چند عده ای مرتکب چنین خالفی نشده باشند.2

ة؛3 و از فتنه اى که تنها به ستمکاران شام  ُقوا فِْتنًَة ال ُتصیَبنَّ الَّذیَن َظَلُموا ِمنْکْم َخاصَّ ﴿َو اتَّ
نمى رسد، بتسید.﴾

نمونه هایی از زمینه ها و عوامل پیدایش حوادث شیرین در وجود آدمی

پذشتش والشت و هدهشت رهبتهن هلهی
قرآن نتیجٔه پذیرش هدایت را این گونه بیان می کند:

ِه َفال خیاُف َبْخسًا َو ال َرَهقًا؛4 و ما چون هدایت  ا ملَّا َسِمْعنَا اْلُدى  آَمنَّا بِِه َفَمْن یْؤِمْن بَِربِّ ﴿َو َأنَّ
را شنیدیم بدان گرویدیم پس کسى که به پروردگار خود ایامن آوَرد، از کمى و سختى بیم 

ندارد.﴾
محمد بن فضیل از حضرت ابو الحسن 7 راجع به آیٔه فوق پرسید. حضرت فرمودند: 

رهنامیى مهان والیت است، یعنى ایامن آوردیم به موالى خود و هر که به موالى خود ایامن 
آرد، از کاستى و زبونى نتسد.5

اگر جامعٔه بشری در طول زمان، پذیرای هدایت انبیا و امامان پس از آنان می بود و زمینٔه استفاده از 
دانش آن ها را بهتر و بیش تر فراهم می کرد، شرایط جامعه از جهات مختلف با وضع موجود متفاوت بود.6 

چنانچه حضرت زهرا 3 در بیان ویژگی های امامت حضرت علی 7 می فرمایند:

1 . جبرئیلی، محمد صفر؛ پیشین، ص 49.
2 . همان، ص 50.

3 . انفال/ 25.
4 . جن/ 13.

5 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین، ج 1، ص 433؛ عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه؛ پیشین، ج 5، ص 438، ح 29.
6 . جبرئیلی، محمد صفر؛ پیشین، ص 47.
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اگر علی 7 به خالفت می رسید مردم را به رسچشمه ای وارد می کرد که آب صاف و 
فراوان داشت و آن چنان پر و وسیع بود که از دو طرف آن رس ریز می کرد و هرگز رنگ 

کدورت نمی پذیرفت و برکات آسامن و زمنی بر آن ها باز می شد.1
در حدیث دیگری پیامبر اکرم 6 می فرمایند:

راحتی و رمحت و نرصت و آسانی و خشنودی و رضوان و فرج و گشایش و آشکار شدن و 
متکنی و بی نیازی و حمبت از جانب خدا و رسولش برای کسی است که علی 7 را دوست 

دارد و دنباله رو اوست.2

عقم و معتفت
فراگیری علم و دانش زمینٔه کمال انسان را از نظر علمی، روحی و معنوی فراهم می کند. خداوند در 
معنوی  بزرگ  مراتب  به  یافتن  راه  وسیلٔه  نیز  و  عالی  درجات  به  ارتقا  وسایل  از  را  دانش  و  علم  قرآن، 

می شمارد.3 
﴿َیْرَفِع اهللُ الَّذیَن اَمنُوا ِمنْکْم والَّذیَن ُاوُتوا اْلِعْلَم َدَرجاٍت؛4 خدا درجات کسانى از شام را که 

ایامن آورده اند و آنان که داراى علم و دانش هستند، باال مى برد.﴾
امام کاظم 7 از پیامبر اکرم 6 نقل می کنند: 

اْلِعْلُم َرْأُس اخْلرَِی کلِِّه؛5 رأس مهٔه خریها، علم است.
و در جای دیگری رسول اکرم 6 می فرمایند: 

نیا َوالِخَرِة َمَع الِعلِم؛6 خری دنیا و آخرت مهراه علم است. َخرُی الدُّ
زیرا علم در در نفس و ضمیر ناخودآگاه انسان تحّول و دگرگونی ایجاد می کند که این تحول او را به 

سوی درجات کمال سوق می دهد.7

1 . مجلسی، محمد باقر؛ پیشین، ج 43، ص 158.
2 . همان، ج 27، ص 91، ح 46.

3 . مجتهدی سیستانی، سید مرتضی؛ اسرار موفقیت، قم: انتشارات حاذق، 1375، ج 1، ص 178.
4 . مجادله/ 11.

5 . همان، ج  74، ص 177.
6 . ر.ک: کنز العمال، ج 13، ص 151، ح 36472.

7 . مجتهدی سیستانی، سید مرتضی؛ پیشین، ص 179.
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هستغفار
قرآن کریم پیوند روشنی میان مسائل معنوی و مادی برقرار می سازد و استغفار از گناه و نیز بازگشت به 
سوی خدا را مایٔه آبادی، طراوت و سرسبزی معرفی کرده است.1 در سورٔه نوح از زبان این پیامبر بزرگ 

می خوانیم: 
امَء َعَلیکْم ِمْدرارًا َو یْمِدْدکْم بَِأْمواٍل َو َبننَِی َو  ارًا  ُیْرِسِل السَّ ُه کاَن َغفَّ ﴿َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َربَّکْم إِنَّ
جْیَعْل َلکْم َجنَّاٍت َو جْیَعْل َلکْم َأْنارًا؛2 به آن ها گفتم از گناهان خود در پیشگاه پروردگارتان 
استغفار کنید که او آمرزنده است، تا باران آسامن را پشت رس هم بر شام فرو ریزد و شام را با 

اموال و فرزندان کمک بخشد و باغ ها و نرها براى شام قرار دهد.﴾
روایات اسالمی بر این معنی تکیه کرده اند که استغفار و ترک گناه سبب فزونی روزی و بهبودی زندگی 

می شود، از جمله در حدیثی از امام علی 7 آمده است که فرموده اند:
زق؛3 استغفار زیاد، روزى را به سوى خود جلب می کند. َاکَثُر ااِلستِغفاِر َتلُب الرِّ

در حدیث دیگری از پیامبر اکرم 6 چنین نقل شده است:
هر کس بسیار استغفار کند، خدا براى او از هر اندوهى گشایشى، و از هر تنگنایى راه نجاتى 

قرار مى دهد.4

رالش و ک شش
این حقیقت در بسیاری از آیات قرآن منعکس است که سعادت را تنها با اظهار ایمان و سخن نمی توان به 

دست آورد، بلکه عامل اصلی سعادت، سعی و تالش است.5 برای نمونه در سورٔه نجم می فرماید:
﴿َو َأْن َلیَس لِْلِْنساِن إاِلَّ ما َسعى؛6 برای انسان هبره ای جز سعی و کوشش او نیست.﴾

جالب این که نمی گوید بهرٔه انسان کاری است که به نتیجه رسیده است؛ بلکه می فرماید تالشی است 
که از ناحیٔه او صورت پذیرفته است. اشاره به این که مهم تالش و کوشش است هر چند ممکن است انسان 

1 . مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین، ج  9، ص 131.
2 . نوح/ 12 ـ 10.

3 . عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه؛ پیشین، ج 5، ص 424، ح 13.
4 . همان، ص 357، ح 45.

5 . مانند نساء/ 32؛ بقره/ 141.
6 . نجم/ 39.
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به مقصد دست نیابد که اگر نیتش خیر باشد خدا پاداش خیر به او عطا می کند. زیرا او خریدار نیت ها و 
اراده ها است نه فقط کارهای انجام شده؛1 و در جای دیگر انسان را در گرو اعمالش می شمرد.2 در بسیاری 
از آیات، بعد از ذکر ایمان، روی عمل صالح تکیه می کند تا همگان این خیال خام را از سر بیرون کنند که 

بدون تالش به جایی می توان رسید.3 امام صادق 7 ذیل این آیه می فرمایند:
امْحِْل َنْفَسک لِنَْفِسک َفإِْن َلْ َتْفَعْل َلْ ْیِمْلک َغرُیک؛ 4 بار مسئولیت خویشتن را خودت باید بر 
دوش بگریى، و اگر از انجام وظیفه شانه خاىل کنى دیگرى بار مسئولیت تو را محل نخواهد 

کرد.

صبت و هستقامت
انسان  برای  آسان شدن سختی  که سبب  است  نهفته  بردارد، شیرینی هایی  در  که صبر  تلخی هایی  در 

می شود.5 قرآن کریم سرانجام بردباری و استقامت در راه خداوند را این گونه بیان می کند:
﴿َو َأْن َلِو اْسَتقاُموا َعىَل الطَّریَقِة َلَْسَقیناُهْم ماًء َغَدقًا؛6 و اگر ]مردم [ در راه درست، پایدارى 

ورزند، قطعًا آب گوارایى بدیشان نوشانیم.﴾
امام حسن مجتبی 7 در یکی از خطبه های خود می فرمایند:

رْبِ َعىَل َما َتکَرُهوَن؛7 ای انسان ها به آنچه دوست  َفَلْسُتْم َأهَیا النَّاُس َناِئِلنَی َما ُتِبُّوَن إاِلَّ بِالصَّ
دارید نخواهید رسید مگر آن که بر آنچه از آن کراهت دارید، صرب کنید.

بنا بر این، صبر و استقامت از شرایط ضروری و مهم برای دست یافتن به مقاصد بزرگ است.8

1 . مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین، ج 22، ص 550.
2 . ﴿ُکلُّ َنْفٍس ِبما َکَسَبْت َرِهیَنٌة﴾؛ مّدّثر/ 38.

3 . مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین، ج  12، ص 69.
4 . کلینی، محمد بن یعقوب؛ پیشین، ج 2، ص 444.

5 . مجتهدی سیستانی، سید مرتضی؛ پیشین، ص 154.
6 . جّن/ 16.

7 . عالمه مجلسی، محمد باقر؛ پیشین، ج 44، ص 150.
8 . مجتهدی سیستانی، سید مرتضی؛ پیشین، ص 163.
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پیوند حوادث تلخ و شیرین با رفتار انسان در آیات قرآن
توضیحات سوره و آیه متن آیه عنوان

قرآن کریم به این نکته اشاره 
کس  هر  که  است  کرده 
هدایت را پذیرا شود، آن را به 
نفع خود قبول کرده و نتیجٔه 
و  بود  خواهد  او  برای  نیز  آن 
انتخاب  را  گمراهی  کس  هر 
کند، عواقب آن نیز دامن گیر 
دلیلی  این  و  می شود  او  خود 
برای  انسان  اختیار  وجود  بر 
انتخاب راه هدایت یا گمراهی 

است. 

اسراء/ 15

زمر/ 41

یونس/ 108

هْیَتدی  اَم  َفإِنَّ اْهَتَدى  ﴿َمِن 
یِضلُّ  اَم  َفإِنَّ َوَمن َضلَّ  لِنَْفِسِه 
ِوْزَر  َواِزَرٌة  َتِزُر  َوالَ  َعَلیَها 

أُْخَرى﴾

بازگشت آثار 
هدایت یا 

گمراهی به خود 
انسان

به  شما  بدی های  و  خوبی ها 
خودتان باز می گردد. 

کیفر  را  کسی  بی دلیل  خداوند 
کسی  مجازات  بر  و  نمی دهد 

بدون دلیل نمی افزاید.

اسراء/ 7

فّصلت/ 46

جاثیه/ 15

محمد/ 38

نساء/ 111

نمل/ 40

فاطر/ 18

روم/ 44

َأْحَسنُْتْم  َأْحَسنُْتْم  ﴿إِْن 
ِلَْنُفِسکْم َو إِْن َأَسْأُتْم َفَلها﴾

َفِلنَْفِسِه  َصاِلًا  َعِمَل  ﴿َمْن 
َربُّک  َوَما  َفَعَلیَها  َأَسآَء  َوَمْن 

ْلَعبِیِد﴾ بَِظالٍَّم لِّ
اَم یْبَخُل َعن  ﴿َو َمن یْبَخْل َفإِنَّ

نَّْفِسه﴾
َفإِنَّام  إِْثاًم  یکِسْب  َمْن  ﴿َو 

یکِسُبُه َعىل  َنْفِسِه﴾
یْشکُر  اَم  َفإِنَّ َشکَر  َمن  ﴿َو 

لِنَْفِسهِ﴾
کَى   یتَزَ اَم  َفإِنَّ َتَزکَى   َمن  ﴿َو 

لِنَْفِسهِ﴾
َو  کْفُرُه  َفَعَلیِه  کَفَر  ﴿َمْن 
َفِلَْنُفِسِهْم  صاِلًا  َعِمَل  َمْن 

یْمَهُدوَن﴾

بازگشت خوبی و 
بدی هر کس به 

خودش
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انسان سر  از  و بدی که  هر ظلم 
دامن  سرانجام  تنها  نه  می زند 
از  بلکه قبل  را می گیرد،  خودش 

همه به خودش می رسد.

زخرف/ 76

بقره/ 57

آل عمران/ 117

هود/ 101

نحل/ 33 و 118

﴿َو ما َظَلْمناُهْم َو لکْن کاُنوا 
ُهُم الظَّاملنَِِی﴾

نه خدا، که خود 
ستمکاری

مصائِب دامن گیر انسان، یک نوع 
مجازات الهی و هشدار است و به 
فلسفه های  از  یکی  ترتیب  این 
مشکالت  و  دردناک  حوادث 

زندگی روشن می شود.

شوری/ 31

آل عمران/ 165

هود/ 101

نحل/ 34

زمر/ 51

ُمصیَبٍة  ِمْن  َأصاَبکْم  ما  ﴿َو 
یْعُفوا  َو  َأیدیکْم  کَسَبْت  َفباِم 

َعْن کثری﴾

مصائب، معلول 
رفتار آدمی

ایمان و عدالت مایٔه آبادی جامعه  
ویرانی  مایٔه  گناه  و  ظلم  کفر،  و 

است.

اعراف/ 96

مائده/ 66

آَمنُوا  اْلُقرى   َأْهَل  َأنَّ  َلْو  ﴿َو 
َقْوا َلَفَتْحنا َعَلیِهْم َبَرکاٍت  َو اتَّ

امِء َو اْلَْرِض﴾ ِمَن السَّ
َو  التَّْوراَة  َأقاُموا  ُْم  َأنَّ َلْو  ﴿َو 
ْنِجیَل َو ما ُأْنِزَل إَِلیِهْم ِمْن  اإْلِ
ِْم َلَکُلوا ِمْن َفْوِقِهْم َو ِمْن  َرهبِّ

ِت َأْرُجِلِهْم﴾ َتْ

کارکرد تقوا 
و ترک گناه، 

آبادی زمین و 
فزونی نعمت

آیات  امید بخش ترین  از  آیات  این 
افراد  تمام  به  که  است  قرآن 
و  رهایی  وعدٔه  تقوا  با  پرهیزگار 

عبور از چالش ها را می دهد.

طالق/ 2

طالق/ 4

َلُه  جْیَعْل  اهللَ  یتَِّق  َمْن  ﴿َو 
خَمَْرجاً﴾

﴿َو َمْن یتَِّق اهللَ جْیَعْل َلُه ِمْن 
َأْمِرِه یْسًا﴾

رابطٔه تقوا 
و رهایی از 
مشکالت
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وسوسه های  از  حاصل  لغزش های 
شیطانی که او را به گناه وامی دارد، 
روحی  نامناسب  زمینه های  نتیجٔه 
در  پیشین  گناهان  اثر  بر  که  است 
برای  را  راه  و  شده  فراهم  انسان 
است.  ساخته  هموار  دیگر  گناهان 
که  می آموزد  آن ها  به  ترتیب  این  به 
باید  آینده  در  پیروزی  کسب  برای 
از  را  دل  و  تربیت  را  خود  بکوشند 

گناه پاک کنند.

آل عمران/ 155

یْوَم  ِمنْکْم  ْوا  َتَولَّ ِذیَن  الَّ ﴿إِنَّ 
ُُم  اْسَتَزلَّ اَم  إِنَّ اْلَْمعاِن  اْلَتَقى 
کَسُبوا  ما  بَِبْعِض  یطاُن  الشَّ
اهللَ  إِنَّ  َعنُْهْم  اهللُ  َعَفا  َلَقْد  َو 

َغُفوٌر َحِلیٌم﴾

هر گناه 
سرچشمٔه گناه 

دیگر

تکامل  وسیلٔه  را  نعمت ها  مردم  اگر 
مسیر  در  آن  از  و  ساختند  خویش 
خداوند  کردند،  استفاده  درست 
افزون  بلکه  پایدار  را  نعمتش 
مواهب  این  که  و هنگامی  می سازد 
وسیله ای برای طغیان، ظلم و غرور 
شود، نعمت ها را می گیرد و یا آن را 
بنا  می کند.  و مصیبت  بال  به  تبدیل 
بر این، دگرگونی ها همواره از ناحیٔه 
الهی  مواهب  وگرنه  انسان هاست 

زوال ناپذیر است.

انفال/ 53

روم/ 41

رعد/ 11

ُمَغریًا  یک  َلْ  اهللَ  بَِأنَّ  ﴿ذلِک 
َحتَّى  َقْوٍم  َعىل   َأْنَعَمها  نِْعَمًة 

وا ما بَِأْنُفِسِهْم﴾ یَغرّیُ
َو  اْلرَبِّ  فِی  اْلَفساُد  ﴿َظَهَر 
اْلَبْحِر باِم کَسَبْت َأیِدی النَّاِس 
ِذی َعِمُلوا  الَّ َبْعَض  لِیِذیَقُهْم 

ُهْم یْرِجُعوَن﴾ َلَعلَّ
﴿إِنَّ اهللَ ال یَغرّیُ ما بَِقْوٍم َحتَّى 

وا ما بَِأْنُفِسِهْم﴾ یَغرّیُ

اعمال انسان، 
عامل تغییر 

نعمت

قانون عمومی الهی این است که 
ستم  و  ظلم  به  دست  ملتی  هر 
بیاالید و از شریعت الهی سرپیچی 
کند و به اندرزهای پیامبران خدا 
به  را  آن ها  خداوند  نکند،  اعتنا 
و  می سازد  گرفتار  سخت  عذابی 
به  نیز  آیات  دیگر  از  واقعیت  این 

خوبی برداشت می شود.

یونس/ 13

حج/ 45

ِمْن  اْلُقُروَن  َأْهَلکنَا  َلَقْد  ﴿َو 
جاَءْتُْم  َو  َظَلُموا  ملَّا  َقْبِلکْم 
کاُنوا  ما  َو  بِاْلَبیناِت  ُرُسُلُهْم 

لِیْؤِمنُوا﴾
َأْهَلکنَاَها  َقْریٍة  ن  مِّ ﴿َفکَأین 
َو ِهَى َظاملٌَِة َفِهَى َخاِویٌة َعىلَ  
َلٍة و َقرْصٍ  َعطَّ ُعُروِشَها َو بِئْرٍ مُّ

ِشید﴾ مَّ

ظلم و ستم، 
علت نابودی 
اقوام گذشته
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بنابر مطالبی که بررسی شد فرضیٔه محقق که بر اساس سؤال اصلی طرح شده بود، تأیید می شود. بدین 
شرح که ریشٔه حوادث تلخ و شیرین، انسان است و خداوند اگرچه بنا بر حکمت خود عمل می کند اما راه 

انتخاب خیر و شر را برای انسان باز گذاشته است.
ممکن است برای برخی از خوانندگان این مقاله چنین سؤالی پیش آید که موضوع بحث هم حوادث تلخ 
و هم حوادث شیرین بوده است اما در طی مقاله بیشتر به حوادث تلخ پرداخته شد. پاسخی که باید عنوان 
کرد چنین است که اصواًل بیشتر شبهه های ذهنی افراد و اعتراض آن ها در زمینٔه مصائب و مشکالت یا 
به عبارت دیگر حوادث تلخی است که برای آن ها به وقوع می پیوندد و کم تر به دنبال ریشه یابی امور خیر 
و شیرین هستند. بنا بر این، جهت گیری مقاله به سمت حوادث تلخ برای درک بهتر مسئله و پاسخ یابی 

خوانندگان بوده است. 
سؤال بعدی که ممکن است به ذهن عده ای بیاید این است که چنین مطالبی سبب ایجاد ناامیدی و 
یأس از رحمت پروردگار است. زیرا اعمال بد ما، حاصلی جز ایجاد ناگواری های متعدد برای ما ندارد و 
راه گریزی هم از این نتایج نیست. در پاسخ باید گفت همان طور که در بحث هم به طور ضمنی اشاره شد 
خداوند در قرآن این بش      ارت را داده است که اگر چه اعمال بد نتایج سختی دارند اما او به لطف خود بیشتر 
آن ها را می بخشد. بنا بر این، راه توبه همیشه باز است و اگر انسان از روی جهل یا غفلت عمل خطایی 

انجام داد و پس از آن به خود آمد باید توبه کند و از سوی خداوندگار، امید بخشش داشته باشد.
پیشنهادمورد نظر در این باره عبارت است از گردآوری تمامی آیاتی که در این زمینه نمونه و شاهد مثال 
آورده است مانند اقوام ثمود، عاد و ... که سرانجام عبرت انگیزشان ناشی از کردار بد خودشان بود. در این 

مقاله به دلیل محدودیت نوشتار توفیق به انجام این کار نشد.

نتایج و یافته ها
و  بشری حساب  افعال  و  اعمال  که  است  این   : معصوم  ائمٔه  روایات  و  قرآن  آیات  بررسی  نتیجٔه  1ـ 
عکس العمل ویژه دارند. عمل خوب و بد در جهان با عکس العمل هایی مواجه می شود که در یکی از ادوار 
زندگی فرد به او می رسد. پس سختی ها و گرفتاری هایی که به ما می رسد یا مکافات اعمالمان است و یا 
امتحان هایی است که بعد از گذر از هر یک از آن ها رتبه ای به کماالت ما اضافه می شود که سبب جذب 

محبت خدا و تقرب آدمی به اوست و درجه ای بر مقامات اخروی انسان افزوده خواهد شد.
2ـ به طور کلی گناه و طاعت، توبه و پرده دری، عدل و ظلم، نیکوکاری و بدکاری، دعا و نفرین و ... همه 
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از اموری هستند که در سرنوشت بشر در همین دنیا مؤثرند.
3ـ این مسئله به صورت یک قانون عمومی در تمام اقوام گذشته، حال و آینده جاری بوده است. هنگامی 
که یک قوم بر اثر گام برداشتن در راه درستی و صالح، شایستگی تأیید و نصرت پیدا کنند و قومی مستحق 
نابودی شوند، نظام متقن جهان قوم نخست را با همٔه کمبودها تحت حمایت خود قرار می دهد و قوم دوم 

را با همٔه اسباب مادی به نابودی محکوم می کند.
بر این است که اگر کسی در مسیر رضای خداوند گام زند و به سوی خیر و صالح پیش  4ـ وعدٔه خدا 
رود خداوند درهای رحمتش را به روی او می گشاید و نعمتش را فزونی می بخشد و برکاتش را بر او نازل 

می کند.
5ـ نوع نگاه به حوادث به خودی خود در تلخ و یا شیرین بودن آن ها اثرگذار است.

6ـ با عنایت به حاکمیت نظام طولی در نظام آفرینش، هیچ حادثٔه تلخ و یا شیرینی از ارادٔه خداوند بیرون 
نخواهد بود اما اراده و تقدیر این است که آدمی در صحنٔه زندگی خود سرنوشت ساز باشد.
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