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استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان ،تهران ،ایران

چكیده
سنت های اجتماعی ،افعال الاهی هستند كه ذات ربوبی برای تدبیر جوامع بشری آنها را به كار میگیرد .برخی از
آیات قرآن به تبیین این سنتها پرداخته است .از جمله این سنتها ،سنت تبدیل نعمت به نقمت است .خدای
رحمان ،انسان را از مواهب گوناگون برخوردار كرده است .تا زمانی كه انسان در مسیر تعالی قدم برمیدارد ،از
عطایای الاهی برخوردار میگردد و هرگاه از دائره عبودیت خارج شود ،نعمتهای الاهی نیز دگرگون و به نقمت
تبدیل میگردد .در جریان سنت تغییر نعمت به نقمت ،امکان بیداری و بازگشت به مسیر الاهی برای افراد بشر
وجود دارد.این نوشتار كه به روش تحلیلی ،اسنادی انجام شده است در پی تبیین نگاه علامه طباطبایی (ره) ،و
برخی از مفسران اسلامی است تا فهم بهتری از این سنت ارائه گردد.نتیجه این تحقیق نشان میدهد نظام هستی،
مجموعهای به هم پیوسته است و اعمال انسانها با حوادث نظام هستی ارتباط مستقیم دارد.
كلیدواژه :سنت ،تبدیل نعمت ،نقمت ،علامه طباطبایی.

 - 6تاریخ وصول6931/40/61 :

تأیید نهایی6931/66/60:

*mt_mobasheri@yahoo.com
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 .1مقدمه
جامعه بسان طبیعت ،قواعد و قوانینی دارد كه در فرهنگ قرآنی به آن «سنت» میگویند .این قوانین همانند قوانین
جاری در طبیعت ثابت و غیر قابل استثناء هستند .شناخت سنتهای الاهی حاكم بر جوامع بشری ،این امکان را
فراهم میسازد كه در مواجهه با حوادث بتوان برنامه ریزی صحیحی انجام داد و حتی برخی حوادث آینده را
پیشبینی ،و در جهت بهرهبرداری از آنها برنامهریزی نمود تا از این طریق ،راه رسیدن به سعادت حقیقی و رشد و
سربلندی جامعه فراهم گردد.
قرآن كریم تنها راه مطمئن برای دستیابی به این سنتهاست و خدای متعال در جایجای كتاب آسمانی خود به
تبیین این سنتها پرداخته است .مفسران قرآن كریم هر یک با شناسایی این سنتها ،با روش خود به روشنگری آنها
پرداختهاند .یکی از این سنتها ،سنت تبدیل نعمت به نقمت است كه نقش مهمی در حیات بشری دارد.
 .2بیان مسئله
تبدیل نعمت به نقمت از سنتهای الاهی حاكم بر افراد و جوامع بشری است و مقصود از آن ،جایگزین كردن نقمت و
سختی به جای نعمتهای مادی و معنوی است .این سنت در فرهنگ قرآن مجید با واژگانی از ریشه «غَیَر» مورد
استفاده قرار گرفته است .بررسی دیدگاه المیزان و برخی دیگر از تفاسیر ،در خصوص سنت تبدیل نعمت به نقمت از
آن جهت حائز اهمیت است كه علاوه بر مقایسه دیدگاهها و روشن ساختن تفاوتها و شباهتها ،شناخت واقع بینانه و
صحیحی را از سنت تبدیل نعمت به نقمت ایجاد میكند.
در این پژوهش ابتدا به مفهوم سنت تبدیل نعمت به نقمت ،علت تبدیل نعمت به نقمت ،عوامل نزول نقمت،
چگونگی تبدیل نعمت به نقمت و تأثیر اعمال انسان در بروز حوادث طبیعی پرداخته شده است.
 .3واژه شناسی
تغییر از ماده غیَر و به معنای تحول (ابن منظور )93 /5 :6060 ،و (حسینی زبیدی )996 /7 :6915 ،و تبدیل (قرشى
بنابى )691 /5 :6976 ،و نفی صورت اولیه (راغب اصفهانی )161 :6061 ،و انتقال (طریحی )096/9 :6975 ،آمده
است .نعمت به معنای راحتی و خوشی (راغب اصفهانی )165 :6061 ،و و سعت عیش و تکریم و (قرشى بنابى،
 )15 /7 :6976احترام آمده است.
نقمت نیز به معنای نهایت اكراه (طریحی 614 /1 :6975 ،و ابن منظور )536 /61 :6060 ،و تغییر و تبدیل به غیر
آنچه كه بوده (حسینی زبیدی )996 /7 :6915 ،آمده است.
 .4سنت بودن تغییر نعمت به نقمت
علامه طباطبایی (ره) در تفسیر آیه  66سوره رعد 6تغییر در اوضاع قومی را میسر نمیداند مگر آنکه خودشان حالات
روحى خود را دگرگون سازند( .طباطبایی .)906 /66 :6067 ،ایشان این نکته را بر اساس سنت خدا معرفی میفرماید
و معتقد است ،سنت تغییر نعمتهای الاهی به نقمت ،در كنار سنتهای دیگر الاهی ،حاكم بر جوامع بشری است و با
تدبیر الاهی انجام می شود ،از این رو هرگاه در مسیر كمال انسان مانعی ایجاد شود ،خدای والا به تدبیر خود برای رفع
ِ
ات ِِّمن بهَْي ِن يَ َديِْه َوِم ْن َخ ْل ِف ِهه يَ ْْ َفُنَهه ِم ْهن ْ َْمه َِّلل ِإِ ِ َِّلل ِإَ َ يهَِّيِِّهَّلل َمها بَِق ْهن َحتِه يهَِّيِِّهَّللو َمها بِفََف ِِه ِ َْ َوِأَ ْ َََ َ ِإ بَِق ْهن ُهنا َلَ َهم َمهََّللِ لَهه َوَمها لَ هَ ِِّمهن وَِ ِهه ِمهن َو ) بررای
( .1له م َع ِّقبَ ٌ
انسان ،مأمورانی است كه پی در پی از پیش رو و از پشت سرش او را از حوادث (غیر حتمی) حفظ میكنند( .امرا) خردا سرنوشرت هریم قروم (و ملتری) را
تغییر نمیدهد مگر آنکه آنان خود را تغییر دهند و هنگامی كه خدا اراده سوئی به قومی (بخاطر اعمالشان) كند ،هیم چیز مانع آن نخواهد شد و جز خردا
سرپرستی نخواهند داشت.
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آن اقدام میكند( .طباطبایی .) 631 /1 :6067 ،این نگرش را مفسران دیگری از جمله نگارنده تفسیر المنار و نگارنده
تفسیر فى ظلال القرآن نیز دارند( .رشیدرضا )195 /1 :6011 ،و (سید قطب )1403 /0 :6065 ،برخی از مفسران در
ذیل تفسیر آیه  59سوره انفال 6با اشاره به تغییر نعمت الاهی درباره مشركان قریش و عقوبت شدید آنان ،آنرا از
سنتهای جاری الهی دانسته است( .سید قطب 6595 /9 :6065 ،و قمی مشهدی.)953 /5 :6911 ،
 .5علت تغییر نعمت
نویسنده المیزان معتقد است ،نفس انسانى تا زمانی كه به بدن تعلق دارد ،جوهرى متحول است كه قابلیت تحول در
ذات خود و آثار آن را دارد ،هرگاه حسنهاى از انسان صادر گردد ،صورت معنوی در ذاتش پدید میآید كه به اقتضاى
آن متصف به صفت ثواب میگردد و هر زمان گناهى انجام دهد ،صورت معنوی در او ایجاد مىشود كه قائم به صورت
عِقاب است .بنابراین ذات انسان ،متحول و به لحاظ حسنات و سیئاتى كه از او صادر میشود در تغیر است ،به همین
دلیل ممکن است صورت كنونی او ،به صورتى مخالف آن تبدیل شود .این تغییرات تا زمانی است كه مرگ انسان فرا
برسد؛ یعنى زمانی كه نفس از بدن انسان جدا گشته و از حركت و تحول (حركت از استعداد به فعلیت و تحول از
صورتى به صورتى دیگر) باز بایستد( .طباطبایی.)671 /1 :6067 ،
ایشان در ادامه به این نکته اشاره میفرماید كه عُقلا به مجرد صدور فعل خوب به مدح فاعل آن مشغول میشوند و
درباره فعل بد او را سرزنش میكنند و به این معنا هم توجه دارند كه مدح و ذم دائمى نیست ،زیرا ممکن است به
خاطر تغییر رفتار فاعل ،مدح یا ذم هم دگرگون شود ،كسی كه اكنون مستحق مدح است ،در آینده سزاوار مذمت
باشد و بالعکس .او زمانی از حالت دگرگونى در مىآید و ثبات مییابد كه دیگر عملى از او صادر نشود( .همان).
نگارنده المیزان ذیل آیه  59سوره انفال دیگر بار به مسئله تغییر دائمی انسان اشاره داشته و اینکه هیم یک از
نعمتهاى الاهى به نقمت و عذاب تبدیل نمىشود ،مگر پس از تغییر محل آن؛ یعنی نفرس انسان .سپس این نتیجه را
میگیرد كه اگر نعمتى به قومى عطا شده ،به دلیل استعدادی است كه در نفوس آنان وجود داشته است .زمانی آن
نعمت از آنان سلب شده و به نقمت و عقاب مبدل مىشود كه استعداد درونیشان را از دست داده و مستعد عقاب
گردند .وی این مطلب را یک قاعده كلى در تبدیل نعمت به نقمت معرفی میكنند( .طباطبایی.)641 /3 :6067 ،
مرحوم علامه در تفسیر آیه  66سوره رعد میگوید هر انسانی معقبهایى دارد كه آنان را در سیر به سوى خدا
تعقیب میكند؛ و به امر خدا از پیش رو و پشت سر و زمان حال و گذشته حفظشان مىكنند و نمىگذارد حالشان به
هلاكت و فساد ،یا شقاوت( ،كه خود امر دیگر خداست) تغییر یابد .این تا زمانی است كه مردم خود را تغییر دهند ،در
این هنگام است كه خدا نعمتهای خود آنان را تغییر مىدهد و بدى را برایشان مقرر مىكند( .طباطبایی/66 :6067 ،
.)906
مفسران فراوانی با اشاره به تغییر نعمت الاهی ،آنرا به دلیل تغییر حالت نفسانی انسان برشمردهاند( .فخر رازی،
 031/65 :6014و حقی بروسوی  914 /9 :6045و آلوسی ،161 /5 :6065 ،شیخ طوسی604 /5 :6043 ،و طیب،
 930 /64 :6971و رشیدرضا )195 /1 :6011 ،همانگونه كه عدهای به این نکته اشاره دارند كه نعمتهای الاهی
انعامی است از سوی خدا و عادت خدای متعال این نیست كه تفضل داده شده بر قومی را بازستاند ،مگر زمانی كه در
نفس آن قوم تغییر ایجاد شود( .كاشانی 166 /0 :6956 ،و سید قطب )6595 /9 :6015 ،نویسنده تفسیر كنز الدقایق
ِ
ِ
ِ
ِ
يع َعلِ ٌيَ) این بخاطر آن است كه خدا ،هیم نعمتی را كه به گروهری داده تغییرر
( .1أَل َ
ك بِفَ َِّلل ِإَ لَ َْ يَك مَِّيَِِّّلل َِّ ْع َمة ََْْه َع َم َ ا َعلَ قَه ْن َحتِ يهَِّيَِِّّللو َما بِفََفِ ِ َْ َوَْ َِّلل ِإَ َُم ٌ
نمیدهد ،جز آنکه آنها خودشان را تغییر دهند و خدا شنوا و داناست.
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در ضمن روایتی از امام صادق (ع) تغییر نعمت به نقمت را جزء سنتهای قطعی خدا معرفی مینماید كه در صورت
معصیت اتفاق میافتد( .قمی مشهدی6911 ،ش .)914 / 5 :به باور نویسنده تفسیر المنار نیز علت تغییر نعمتهای
الاهی ،تغییر حالات درونی انسان و براساس حکمت و عدالت خدا بوده كه پس از تغییر حالت درونی ،نعمتهای او نیز
تغییر مییابد( .رشیدرضا )696 /64 :6011 ،نویسنده دیگری تغییر نعمت به نقمت را یک روش تربیتی و در حقیقت
سازنده انسان دانسته و در نهایت نتیجه گرفته است كه گردانندهى اصلى تاریخ ،خود انسان و حالات و صفات درونى
اوست( .رضایی اصفهانی6917 ،ش)640 / 1 :
بر پایه آنچه گذشت ،وضعیت فعلی افراد و جوامع نمیتواند معیار و ملاک برای قضاوت كلی قرار گیرد و ممکن
است زمان حال آنها بهتر یا بدتر از آینده باشد؛ چنانکه این مطلب درباره زمان گذشته آنان نیز صادق است .بسیاری از
مؤمنان و مجاهدان زمان رسول خدا(ص) ،پیش از بعثت آن حضرت ،بت پرست و مشرک بودند و پس از بعثت آن
حضرت از مجاهدان راه خدا محسوب میشدند .برخی از آنان نیز پس از رحلت آن حضرت ،به وادی ارتداد (سیاسی)
غلطیده 6و به یاری حجت و امام زمان خود نپرداختند .تاریخ بشر و جوامع انسانی گویای این حقیقت است كه انسان و
در پی آن ،جوامع انسانی پیوسته در حال تغییرند و این تحولات در مسائل زندگی و حوادث اجتماعی نیز تأثیرگذار
هستند و از سویی منحصر به زمان خاصی نیستند.
نکته قابل تأمل در سخن مفسران اینست كه تحول و دگرگونی انسان تا زمان فرا رسیدن مرگ را ،امری طبیعی ،و
مطلقنگری را مردود شمرده و معتقدند به استناد وضعیت گذشته فرد یا گروهی نمیتوان درباره وضعیت فعلی آنها
نظر داد ،همانگونه كه وضعیت فعلی آنها نمیتواند بیانگر وضعیت گذشته آنان باشد.
از جمله مشکلات مسلمین از صدر اسلام تا كنون همین مطلق نگریهاست .صرف حضور فرد یا افرادی در كنار
رسول خدا (ص) نمیتواند معیار قضاوت در آینده باشد و بالعکس .در جامعه ما نیز گاه از این قبیل قضاوتها رخ
میدهد ،در حالی كه اسلام ناب ،معیار را حال فعلی افراد میداند .عکس این مطلب نیز صادق است؛ یعنی چنانچه
كسی در گذشته خلافی را مرتکب شده است و پس از آن به نادرستی عمل خود واقف شد و توبه نمود ،نمیتوان
درباره او قضاوت منفی داشت؛ بنابراین تغییر و تحول در اعمال انسان امری طبیعی است و براساس صریح آیات قرآن،
نزول نعمت و استمرار آن ،پیوند وثیقی با اعمال انسان دارد.
 .6عوامل نزول نقمت
علامه طباطبایی(ره) و سایر مفسران در تفسیر آیات مرتبط ،عوامل جریان یافتن این سنت را در چند چیز میدانند:
 .1 .6مخالفت با خدا و رسول
مفسران در تفسیر آیه  69سوره انفال 1دلیل نزول عذاب بر مشركان را مخالفت با خدا و رسول و اصرار آنان بر
مخالفتشان معرفی میكند( .طباطبایی ،63 /3 :6067 ،شیخ طوسی ،13 /5 :6043 ،طبرسی ،143 /0 :6971 ،فخر
رازی ،010 /65 :6014 ،كاشانی ،671 /0 :6917 ،بحرانی ،116 /1 :6065 ،قمی مشهدی ،134 /54 :6911 ،حقی
بروسوی ،911 /9 :6045 ،آلوسی ،617 /5 :6065 ،شبر ،631 :6064 ،مغنیه 053 /9 :6010 ،و رشیدرضا/7 :6011 ،
.)909
َ .1ع ِن لْبَاقِ َِّلل (عليه لِم )َْ :تَ ِد لنِاس ِِ ثََمثَةَ هَ َفَّلل َُ ْل َماَّلل َو َْبنأَ َِّ َو ل ِْم ْق َد ( .بْاَ ألَن َ ،ج ،46 ،ص .)541
ِ
ك بِفََهِ َْ َشاقُّن ِإَ َوََُنلَه َوَمن ي َشاقِ ِق ِإَ َوََُهنلَه َلَهِن َِّلل ِإَ َش ِهديد لْعِ َقها ِ ) ین [كیفر] بدان سبب است كه آنان با خدا و پیامبر او بره مخالفرت برخاسرتند و هرر
(.2أَل َ
كس با خدا و پیامبر او به مخالفت برخیزد قطعاً خدا سختكیفر است.
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 .2 .6كفران نعمت
همه مفسران در شرح آیه  7سوره ابراهیم 6پس از بیان معنای نعمت به استعمال آن به گونهای كه یادآور منعم باشد
میفرمایند كه شکر نعمت مایه فزونی آن ،و كفران آن سبب تغییر نعمت و عذاب شدید است.
 .3 .6پیروی از هوای نفس
به باور نویسنده المیزان ،خدای سبحان انسان را به گونهای آفریده كه در صورت هماهنگی اعمال او با فطرت الاهی،
استعدادهایش شکوفا شده و در راه رشد و هدایت قرار می گیرد .ولی در صورتی كه اعمال او با فطرتش هماهنگ
نباشد ،به تدریج استعداد فطرى كه موجب هدایت او بود ،باطل میگردد و خدای متعال هدایت او را به ضلالت تبدیل
میكند( .طباطبایی.)11/61 :6067 ،
به باور نگارنده المنار نیز ،استمرار نعمت های الاهی در گرو عقاید و صفات پسندیده است و گناه و معصیت سبب
قطع نعمتها و تبدیل آن به نقمت میشود( .رشیدرضا .)91 /64 :6011 ،وی در مباحث پایانی سوره هود نیز ،اصرار
به گناهان را مایه از بین رفتن استعداد هدایت و در نتیجه زوال نعمت دانسته و بیان داشته كه سنت الاهی در متأثر
بودن انسان از اعمال اختیاری او استوار گردیده است( .رشیدرضا.)149 /61 :6011 ،
دو نكته ضروری
 . 6به محض انحراف از مسیر حق ،سنت تبدیل نعمت به جریان نمیافتد و این سنت زمانی رخ میدهد كه افراد و
جوامع بشری از هشدارها سودی نبرده و بر كفر خود اصرار بورزند .مرحوم علامه ذیل آیه  615سوره اعراف 1با اشاره به
فراموشی تذكرهای الاهی از سوی كافران ،مینویسد:
مقصود از فراموشى تذكرها ،بىتأثیر شدن آن در دلهاى كافران است ،هر چند آن تذكرها را به یاد
داشته باشند ،زیرا اگر مقصود ،فراموشى اصل تذكر باشد ،عقوبت معنایی ندارد ،چرا كه فراموشى مانع از
فعلیت یافتن تکلیف و استحقاق عقوبت است( .طباطبایی.)671 /1 :6067 ،
مرحوم علامه تبیین زیبایی از این بحث ارائه كردهاند و با بیان اینکه فراموش كردن تکلیف ،مانع فعلیت یافتن آن
میشود ،به تحلیل فراموشی تذكرات پرداختهاند .به باور ایشان ،معصیت پروردگار ،احساس ناخوشایندی در آدمی
ایجاد می كند ،زیرا گناه با فطرت توحیدی انسان ناهماهنگ است و با هر بار معصیت ،این احساس ناراحتی در وی
ضعیفتر شده و مایه تأثیر نپذیرفتن او از تذكرات الاهی میشود .در این هنگام معنای « َنسُوا مَا ذُكِرُوا بِه» روشن
میشود .پس نسیان نهایی نتیجه فرایند طولانی معصیتهای پی در پی است .بی جهت نیست كه قرآن كریم آنان را
دارای گوش و چشم و قلب میداند؛

َ ( .1وِ ْأ تَفَأِ ََّلل ََبُّك َْ لَئِن َش َك َّْللت َْ َألَ ِز َيدَِك َْ َولَئِن َك َف َّْللت َْ ِ َِّلل َعه ََ بِ لَ َش ِهدي ٌد) و آنگاه كه پروردگارتان اِعلام كرد كه اگر واقعراً سپاسرگزارى كنیرد[ ،نعمرت] شرما را افرزون
خواهم كرد و اگر ناسپاسى نمایید ،قطعاً عذاب من سخت خواهد بود.
َ( .2لَهلَ ِما َِن ما أ ِّكَِّللو بِِه ََْجينا لِ َِين يهْن ن ََّلل ع ِن ُّ ِ
ِِ
ين ظَلَمن بِ َع ََ بَئِيس بِ َمها َكهاَن يهَ ْفِهقن ََّلل) اما هنگرامی كره ترذكراتی را كره بره آنهرا داده شرده برود
َ َْ َ َ َ ْ َ
لِنا َوْ َ
َ
َخ َْ َا لَ َ
فراموش كردند( ،لحظه عذاب فرا رسید و) نهی كنندگان از بدی را رهایی بخشیدیم و كسانی را كه ستم كردنرد ،بخراطر نافرمانیشران بره عرذاب شردیدی
گرفتار ساختیم.
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ولی كَر و كُور و فاقد قوه ادراكی میخواند ،زیرا مجاری ادراكی آنان قابلیت تأثیر پذیری خود را از دست
از نگاه دیگر مفسران نیز این نکته كه مجاری ادراكی گنهکاران قابلیت تأثیر پذیری را از دست میدهند مورد اشاره
قرار گرفته است:
قلبی كه خدا برای فهمیدن عطا كرده است ،دلایل ایمان و هدایت بشر را درک نمیكند و چشم كه برای دیدنِ
نشانه های الاهی (كه در عالم كون وجود دارد) آفریده شده است ،برای هدایت باز نمیشود .گوش نیز برای شنیدن
آیات الاهی شنوا نیست .یعنی حواسی كه خدا ،برای بهره جستن آفریده است ،تعطیل شدهاند .اینان در غفلت زندگی
میكنند و اهل تدبر نیستند( .سید قطب 6046 /9 :6065 ،و قرطبی.)915 /7 :6910 ،
بسیاری از مفسران نیز مقصود از كلمه "نسوا" در آیه را اعراض از تنبههای الهی دانستهاند و اینکه در فرایند نزول
عذاب ،اولین گام از سوی كافران برداشته شده است( .شُبر ،650 :6064 ،مراغی ،بیتا  ،610 / 7 :طنطاوی6337 ،م:
.)70 / 5
 .1نقمتهای الاهی لزوماً به معنای گرفتار شدن به سختیها نیست ،چون گاهی نقمتها در لباس نعمت جلوهگر
میشوند .مرحوم علامه ذیل آیه  167سوره بقره 1با اشاره به سنت مکر و استدراج بودن این نعمتها مینویسد:
خداى والا نعمتى را بر امت یا فردى نازل می كند ،اگر آن امت یا فرد صالح باشند ،آن نعمت ،هم بخششی از سوی
خداست ،هم وسیله ای برای آزمایش آنان و چنانچه فاسد باشند ،آن نعمت به ظاهر نعمت است ،در واقع مکر یا
استدراج و املائی است از سوی خدا( .طباطبایی)631 /1 :6067 ،
رشیدرضا نیز با اشاره به این نکته میگوید:
نعمت های دنیا برای مؤمن بركت و برای كافر متاعی موقت است كه در پی آن عذاب است ،پس براساس قانون
ثابت قرآن ،ایمان صحیح و دین حق ،سبب سعادت و نعمتهای دنیایی میشود ،زیرا استحقاق آن را دارند؛ ولی
همین نعمتهای دنیوی برای كفار ،ابتلا و امتحان است و سبب ،شادی كاذب آنان است .به جای شکر خدا به ظواهر
دنیا سرگرم و در نتیجه عقاب می شوند ،پس این نعمت و بركت نیست بلکه نقمت و فتنه است(. .رشیدرضا/3 :6011 ،
.)16
آیت الله جوادی نیز در این باره مینویسد:
خدای سبحان نمیفرماید اگر تقوا داشته باشید ،به شما ثروت میدهیم بلکه فرمروده بركرت مریدهیم .بركرت برا
داشتن دوست ،استاد و همسر خوب و فرزند صالح یا همسایه نیکو و امنیت و مانند آن است .برخلاف كافران ناسرپاس
كه تنها ثروت دارند و تکاثر در اموال و اولاد؛ یعنی به این وسیله از هم اكنون غافلانه در آتش قررار دارد؛ ولری متوجره
نمیشود ،تا اینکه ناگهانی بیدار میگردد .بنابراین مواهب دنیوی برای آنان عذاب است ،مانند غذای گوارایی كره بررای
شخص بیمار مهلک است و لحظه به لحظه او را به مرگ نزدیک میكند؛ ولی او به دلیل گوارا و لذیذ بودن متوجره آن
نیست( .جوادی آملی)954/96 :6937 ،
ِ
ِ ِ
هس ل هَ قهلهن ِ يه ْف َق هن ََّلل ب ِ ها و ل هَ ْ َْعهين ِ يهب ِ
هك ههَ
َضه ُّ ْ ْولَئ َ
صهَّللو ََّلل ب ِ ها َو ل َ ه َْ اَ أَ ٌَّلل ِ يَ ِْ َهمعن ََّلل ب ِ ها ْ ْولَئ َ
هك كاَْألََْه َعهاِ بهَ ْ ه ْهَ ْ َ
ْ
َ ( . 1و لََقه ْد أَ َََْها ل َج َ هن ََِ َكثيهَّلل ِّم َهن ْ
لج ِّهن َو ْ َ ِ َ ْ ٌ َ
َ َْ
لَِّْاَلِلنَّلل) به طور مسلم گروه بسیارى از جن و انس را براى دوزخ آفریدیم آنها یعنى آن گروه كثیر كسانى هستند كه دلها یعنى [عقلهرائى] دارنرد كره برا آن
[اندیشه نمىكنند و] نمىفهمند و چشمانى دارند كه با آن نمىبینند و گوشهائى دارند كه با آن نمىشنوند آنها همچون چهارپایانند بلکه گمراهترر از اینران
همانا غافلانند [زیرا با اینکه همهگونه امکانات هدایت دارند باز هم گمراهند]( .اعراف.)673 :
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ت ْ َْع َمال َْ َلِ ُّلدَْهيَا َو ْْل ِخهََّللِ)كسرانى از شرما كره از دیرن خرود برگردنرد و در حرال كفرر بمیرنرد ،آنران
ت َوه َن َكاَلٌَّلل َلَفولئِ َ
ك َحبِطَ ْ
َ ( .2وَمن يهََّْللتَد ْ منك َْ َعن ينه َلَهيَم ْ
كردارهایشان در دنیا و آخرت تباه مىشود.
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.7چگونگی تبديل نعمت
در بحث چگونگی اجرای سنت تبدیل نعمت به نقمت به دو گونه نعمت مادی و معنوی میتوان اشاره داشت:
 .1 .7تبديل نعمتهای مادی
نوعی از تبدیل نعمت به نقمت ،نابودی منابع مادی انسان است .خدای والا نیز در پارهای از آیات همانند آیه 65و 61
سوره سبأ ،6به آن اشاره كرده است .مرحوم علامه در تفسیر این آیه با اشاره به نابود شدن مزارع و باغات قوم سباء،
علت آنرا روی گردانی آنان از شکر الهی بیان داشته و نتیجه آنرا تبدیل آن دو بهشت به دو سر زمین دارای گیاهان
تلخ و بوته سدرمعرفی میكند( .طباطبایی)917 /61 :6067 ،
 . 2.7تبديل نعمتهای معنوی
نوع دیگر از تبدیل نعمت به نقمت ،تبدیل روح تعاون و همکاری افراد یک جامعه به دشمنی و ستیزه جوئی یا صلح و
صفا به شماتت و كینهورزی و مانند آن است كه عملاً زندگی را سخت و آزار دهنده میسازد .علامه در تفسیر آیه 60
سوره مائده نتیجه نافرمانی پیروان حضرت عیسی (ع) از فرامین آن حضرت را جایگزینی كینهورزی و دشمنى به جاى
صلح و صفا و برادرى و دوستى (كه حضرت عیسى (ع) پیوسته به آن دعوت میكرد) بیان میفرماید( .طباطبایی،
 .)114 /5 :6067این نگاه را مفسران دیگری نیز بیان داشتهاند( .سید قطب 91 /9 :6065 ،و مغنیه.)116 /1 :6010 ،
مرحوم علامه وقوع جنگهای جهانی ،قتل و غارتها و آوارگیها و فساد پس از جنگها را نیز مصداق تغییر نعمت به نقمت
میداند( .طباطبایی .)114 /5 :6067 ،ایشان در تفسیر آیه  66سوره رعد بیان میدارد ،زمانی كه خدای سبحان براى
قومی بدی را رقم بزند ،كسی نمی تواند از آن ممانعت كند ،چون غیر از خدا كسی ولایت امور را به عهده ندارد تا از
نفوذ اراده و خواست خدا جلوگیرى كند( .طباطبایی.)906/66 :6067 ،
گفتنی است ،اگر نعمت الاهی در جامعه ای رخت بربسته و نقمت جایگزین آن گردد ،هیم قدرتی جز خدای سبحان
توان برطرف كردن آن را ندارد؛ بنابراین تکیه بر قدرت مدیریت ،منابع مالی و قدرت اقتصادی و دیگر امکانات مادی
دیگر كه در جوامع امروزی ابزار قدرت پنداشته میشود ،از مظاهر اغواگریهای شیطان و مانع توجه به قدرت حقیقی و
راهیابی به نعمتهای بیبدیل الاهی است .به دیده نگارنده المنار ،زمانی كه خدای سبحان بخواهد درهای نعمت خود را
به روی جامعهای یا افرادی ببندد ،قدرت ادراک آنها را نابود میسازد ،تا نتوانند راه صحیح و حقیقت مطلب را بشناسند.
وی یکی از ابزارهای این محرومیت را ،غرق شدن در لذات دنیوی و دل بستن به آرزوهای بیپایان میداند ،تا در نتیجه
به توبه و بازگشت به سوی خدا و انجام عمل صالح موفق نشوند( .رشیدرضا.)906 /5 :6011،
مسئله قابل توجه دیگر آنست كه همان گونه كه انجام دادن گناه ،تأثیر مستقیم بر نعمتهای مادی و معنوی
انسان دارد ،بر عالم تکوین نیز اثر گذار خواهد بود .آیات الاهی عوامل متعددی را به عنوان عوامل تغییردهنده نعمت
بیان كرده است كه به برخی آنها اشاره میشود:

ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َعََّللضههن َلَف ََْ َُه ْلنَا َعلَهْهي ِ َْ َُهْهي َ ل َْعه َِّللِ َوبَه ِدلْنَاهَ بِ َجنِتَهْهي ِ َْ َننِتَه ْهي ِن
هنَ* َلَف ْ
( .1لََقه ْد َكهها ََّلل ل َِههبَن َله َم ِْه َكن ِ َْ تيَهةٌ َننِتَههاَّلل َعههن يَمههين َوشه َهما كلههن مههن َِِّْز ََبِِّكه ْهَ َو ْشههكَّللو لَههه بهَْله َهد ٌ َِّيِِّبَهةٌ َوََ ُ َرفه ٌ
أَ َو تَ ْ ْك َخ ْمط َوَْثْه َو َشه ْ ا ِِّمهن ُِه ْدَ قَلِيه ) برای قوم «سبا» در محل سکونتشان نشانهای از قدرت الاهی بود .دو باغ ( گسترده) از راسرت و چر( ( بره آنهرا گفتریم) از
روزی پروردگارتان بخورید و شکر او را بجا آورید؛ شهری است پاک و پاكیزه و پروردگاری آمرزنده .اما آنها از خدا رویگرردان شردند و مرا سریل ویرانگرر را برر آنران
فرستادیم و دو باغ (پربركت) شان را به دو باغ با میوههای تلخ و درختان شوره گز و اندكی درخت سدر مبدل ساختیم.

نشريۀ پويش در آموزش علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان؛ شماره  / 61پاییز 6931

8

 .3 .7فراموشی ذكر الاهی
براساس آیه شریفه  610سوره طه 6اعراض از ذكر الاهی سبب تغییر رزق و روزی و معیشت سخت میشود.
 .4 .7ترک امر به معروف و نهی از منكر
بر پایه داستان اصحاب سبت ،اگر جامعه در برابر گناه و معصیت پروردگار ،از خود واكنش نشان ندهد ،سنت تبدیل
جاری شده و نعمتهای الاهی زائل میشود .خدای والا در آیه  76سوره توبه 1امر به معروف و نهی از منکر را
زمینهساز جلب رحمت الاهی معرفی میكند.
 .7.5كبر و خودبرتر بینی
داستان رانده شدن ابلیس از درگاه الاهی و محرومیت وی از نعمت همجواری با مقربان الاهی به این عامل مهم اشاره
دارد9.
 .7.6تمسخر آيات الهی
براساس آیه  649تا  641سوره كهف ،مسخره كنندگان پیامبران و آیات الاهی در زمره زیانکاران قرار

دارند0.

 .7.7كفران نعمت
آیه  661سوره نحل 5به كفران نعمت و تبدیل آن به نقمت اشاره دارد و آن را نتیجه رفتار بشر معرفی میكند.
 .8 .7ستم
ظلم كه دامنه وسیعی دارد ،در آیات متعددی عامل گرفتاری دنیوی و آخروی دانسته شده است كه از جمله مریتروان
به آیه  01سوره حج اشاره داشت1.
 .8تأثیر اعمال انسان در زندگانی و حوادث طبیعی و اجتماعی
به باور نویسنده تفسیر المنار ،بین وقوع بلایای طبیعی با اعمال انسان ارتباطی وجود ندارد و مرتبط دانستن آن
برخاسته از جهل به قوانین طبیعی است:
نباید ظلم و تجاوزگری و فساد روی زمین را سبب نیامدن باران و قحطی و طوفان دانست ،زیرا این
مطلب از نظر علمی ثابت نشده و بشر امروزی ارتباطی میان حوادث طبیعی با گناهان فردی و
ِ
ضنكا َوَ ْْشَّلله يهَ ْنَ ل ِْقيَ َام ِهة ْ َْع َمه ) و هر كس از یاد من روی گردان شرود ،زنردگی (سرخت و) تنگری خواهرد داشرت و روز
ض َعن أ ْك َِّللي َلَِن َِّلل لَه َمعِ َ
يشة َ
َ ( .1وَم ْن ْ َْعََّلل َ
قیامت ،او را نابینا محشور میكنیم.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
هك َُ ههيََّْلل َحم َ ِإ َِّلل ِإَ َع ِاي ه ٌها
َ ( .2و لْم ْؤِمن هن ََّلل َو لْم ْؤِمنَههات بهَ ْعُ ه َْ ْ َْوليَههاا بهَ ْع ههن يَ هفْمَّللو ََّلل ب ههال َْم ْعَّللوَ َويهَْن َ ه ْهن ََّلل َع ه ِن لْمن َك ه َِّلل َويقيم هن ََّلل ل ِ
ص ه َهم َ َويه ْؤت هن ََّلل لِاَك هها َ َويطيع هن ََّلل ِإَ َوََُ هنلَه ْولَئ ه َ
ِ
هيَ)مردان و زنان باایمان ،ولی (و یار و یاور) یکدیگرند .امر به معروف و نهری از منکرر میكننرد ،نمراز را برپرا میدارنرد و زكرات را میپردازنرد و خردا و
َحك ٌ
رسولش را اطاعت میكنند .بزودی خدا آنان را مورد رحمت خویش قرارمیدهد؛ خداوند توانا و حکیم است.
ِ
ِ
ين تکبَّلل وَزيد (و به خاطر نافرمانی و تکبرش) از كافران شد.
َْ( .3بَ َو ُْتَكْبَََّلل َوَكا ََّلل م َن لْ َكاَل َِّلل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َِهَو تيَهات َوَُهل ههاو )( .آری) این گونه است ،كیفرشان دوزخ است ،بخاطر آنکه كافر شدند ،و آیات مرن و پیرامبرانم را بره
( .4أَل َ
ك َنَاؤه َْ َن َ نَِ ب َما َك َفهَّللو َو ت َ
سخریه گرفتند.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
صهنَعن ََّلل) خدا (برای آنان كره كفرران
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َ ( .5و َ
ِ َ َْ َ َ َ ْ
ضََّلل َ ِإ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُّ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ِّ ِّ َ َ َ َ َ َ ْ ْ ِ َ َ َ َ ِ َ َ
نعمت می كنند) مثلی زده است؛ منطقه آبادی كه امن و آرام و مطمئن بود و همواره روزیش از هر جا میرسید ،اما به نعمتهای خردا ناسپاسری كردنرد و
خداوند به خاطر اعمالی كه انجام میدادند ،لباس گرسنگی و ترس را بر اندامشان پوشانید.
( .6وَكفَيِن ِمن قَهَّللية َْملَيت لَ ا وِه ظَالِمةٌ ث َِ َْخه َْته ا وِلَه لْم ِ
صهيَّلل) .و چه بسیار شهرها و آبادیهایی كه به آنها مهلت دادم در حالی كه ستمگر بودند؛ (امرا از ایرن
َ َ َ ِ َ
َ ِّ ِّ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ
مهلت برای اصلاح خویش استفاده نکردند) سپس آنها را مجازات كردم و بازگشت ،تنها بسوی من است.

سنت تبديل نعمت به نقمت از منظر المیزان  /محمد تقی مبشری

3

اجتماعی نیافته است( .رشیدرضا.)140 /61 :6011 ،
مرحوم علامه با نقد این دیدگاه ،با استناد به آیه  06سوره روم 6معتقد است ،ظلم و گناهان انسانها مایه فساد در
زمین و خشکسالی است و بازگشت این فساد یا به خود انسان است ،مانند جنگ و نا امنی یا شامل انسان و غیر او
می شود ،نظیر اختلال در اوضاع جوی و زمینی كه سبب ضرر و زیان در حیات و معاش انسان است( .طباطبایی،
 .)145 /1 :6067ایشان با توجه به دیدگاه رشیدرضا به این نکته اشاره دارد كه بشر امروزی بازتاب عمل خود را باور
ندارشته و این افکار را زائیده عقب ماندگی در علم و دانش میپندارد و تصور میكند ،اگر انسان در صنعت پیشرفت
نماید و خود را به وسائل دفاعى مجهز كند ،مىتواند از همه این حوادث پیشگیرى كند ،همان گونه كه ملتهای
پیشرفته توانستهاند از بسیارى از حوادث مانند قحطى ،وبا ،طاعون و دیگر امراض واگیردار یا سیلها ،طوفانها،
صاعقه ها جلوگیرى كنند .علامه در ادامه صاحبان این تفکر را گرفتاران پندارهای غلط دانسته و لازمه این تفکر را
باطل كردن نوامیس طبیعت برشمرده است( .طباطبایی.)141 /1 :6067 ،
بسیاری از مفسران رفتار انسان را سرمنشأ بلایایی همچون سیل ،قحطی ،طوفان و حتی جنگها دانستهاند و بر
این باورند كه ارتباط بین اعمال انسان و حوادث طبیعی دارند( .مراغی ،بیتا ،55 / 16 :طنطاوی،1440 / 9 :6337 ،
حقیبروسوی ،00 / 7 :6045 ،آلوسی ،01 /66 :6065 ،زمخشری ،011 / 9 :6047 ،مکارم شیرازی/ 61 :6979 ،
 ،051رضایی اصفهانی)610 / 61 :6917 ،
مرحوم علامه در تفسیر آیه از پیش پرداخته سوره رعد ،نیز ضمن بیان پنج نکته به وجود ارتباط بین اعمال انسان
و وضعیت زندگی او اشاره دارند و بیان میدارند كه بر اساس یکی از قضایاى حتمى و سنتهای جاری الاهى ،همواره
میان احسان ،تقوا ،شکر خدا و توارد نعمت ها و بركات ظاهرى و باطنى و نزول و ریزش آن از سوی خدا ملازمه وجود
دارد ،هر قومى كه احسان و تقوا و شکر داشته باشند ،خدا نعمتهایشان را استمرار میبخشد و تا مردم وضع خود را
تغییر ندادهاند ،روز به روز این نعمت بیشتر میشود( .طباطبایی.)909/66 :6067 ،
ایشان در ذیل آیه  167سوره بقره ،نتیجه اعمال انسان را منحصر در خود او ندانسته و حوادث طبیعی نظام
هستی و رخدادهای اجتماعی را نیز برخاسته از اعمال جوامع بشری میخواند .وی در ادامه به نقش علل طبیعی و
علل فوق طبیعی اشاره داشته و میگویند:
قرآن و اهل آن و عموم خداپرستان نمىخواهند با اثبات صانع قانون علیت و معلولیت را انکار كنند و
خداى سبحان را در پدید آمدن حوادث ،شریک علل طبیعى معرفی كنند ،بعضى حوادث را به علل
طبیعى و برخی دیگر را به خداى والا نسبت دهند؛ بلکه منظورشان در هر دو مرحله اثبات علتى است
در طول علل طبیعى ،یا اثبات عاملى است معنوى و برتر از عوامل مادى .هم علل طبیعى هم افعال
بندگان هم خداى والا دارای تأثیر هستند؛ اما به گونه ترتیب ،یعنی نزدیکترین علت به حدوث
حوادث ،علل طبیعى هستند و منشأ جریان یافتن آنها عوامل دیگر( .طباطبایی.)636/1 :6067 ،
به باور علامه طباطبایی(ره) نابودی حسنات به علت انجام دادن گناهان است؛ یعنی نافرمانی امر الاهی نه تنها
(. 1ظَ َّلل لْ َفِا َلِ لْب َِّلل و لْبْ َِّلل بِما َكِبت َْي ِدي لن ِ ِ ِ
ن لِ َِي َع ِملن لَ َعلِ َْ يهََّْللِنعهنَّلل) فساد ،در خشکی و دریرا بخراطر كارهرایی كره مرردم انجرام دادهانرد
ِاس ليَي َق َ بهَ ْع َ
َِّ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ
ََ َ
آشکار شده است؛ خدا میخواهد نتیجه بعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند ،شاید (بسوی حق) بازگردند.
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سبب تغییر نعمت الاهی به نقمت میشود ،بلکه اعمال شایسته گذشته انسان را نابود میسازد .ایشان با استناد به آیات
قرآن ،اعمالی همچون ارتداد ،6كفر به آیات الاهی ،1دشمنی با رسول خدا ،9بلند سخن گفتن در حضور رسول
خدا(ص) ،0را از جمله عوامل حبط اعمال معرفی میكند ،چنانكه برخی گناهان نیز مایه عذاب مضاعف 5یا انتقال
گناهان دیگران ،به انسان ،میشود 1 .مرحوم علامه این رابطه را باور دارد و تردید در آن را برخاسته از بدفهمی و عدم
توجه به منطق قرآن میداند.
بر این اساس ،هم اعمال بندگان دارای اثر است ،هم عوامل طبیعی و هم خدای والا .این مطلب با آیات الاهی نیز
هماهنگی كامل دارد ،از اینرو علامه برای نمونه ،به داستان سیل عرم ،طوفان نوح ،صاعقه ثمود و آیه  06سوره روم7
اشاره كرده است .ایشان در بخش دیگری از تفسیر خود با استناد به برخی آیات دوباره به موضوع ارتباط میان اعمال
انسان و حوادث طبیعی اشاره داشته و فساد در خشکی و دریا ،هلاكت امتها ،سلب امنیت ،شیوع ظلم ،بروز جنگها،
سیل و زلزله و دیگر بلایا را نتیجه انحراف از مسیر عبودیت معرفی میكند( .طباطبایی.)636/1 :6067 ،
 .7نتیجه
از جمله سنت های الاهی حاكم بر افراد انسان و جوامع بشری ،تبدیل نعمت به نقمت است .زمانی كه انسان با وجود
بهره مندی از مواهب الاهی ،ناسپاسی كرده و نسبت به پروردگار خود كفر بورزد ،خدای والا برای تنبه و بیداری او
نعمت داده شده را قطع و به جای آن نقمت و سختی را مقرر میكند .نویسنده المیزان به علل و عوامل تغییر نعمت و
چگونگی آن اشاره نموده است .براساس دیدگاه وی تغییر از خود انسان شروع میشود و مخالفت با خدا و رسول،
كفران نعمت و پیروی از هوای نفس ،از جمله مهمترین عوامل تغییر نعمت به نقمت است .ایشان با طرح پیوستگی
نظام هستی ،ارتباط اعمال انسان با حوادث نظام هستی را به اثبات رسانده و رابطه میان عوامل مختلف را طولی
می داند ،در حالی كه این نگرش از سوی رشیدرضا ،برخاسته از ناآگاهی به عوامل حوادث طبیعی معرفی شده است،
دیدگاهی كه نه تنها از سوی علامه طباطبایی بلکه از سوی هیچکدام از مفسران دیگر قرآن كریم نیز ،پذیرفته نیست.
نویسنده المیزان با استناد به آیات دیگر و بهرمندی از آنان ،نظر نویسنده المنار را به نقد كشیده است و در نهایت
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ت ْ َْع َمال َْ َلِه ل ُّهدَْهيَا َو ْْل ِخهََّللِ) و كسانى از شما كه از دیرن خرود برگردنرد و در حرال كفرر بمیرنرد ،آنران
ت َوه َن َكاَلٌَّلل َلَفولَئِ َ
ك َحبِطَ ْ
َ ( .1وَمن يهََّْللتَد ْ منك َْ َعن ينه َلَهيَم ْ
كردارهایشان در دنیا و آخرت تباه مىشود و ایشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود ( .بقره.)167 / 1 :
ِِ
َِّ ِ( .2لل لِ َِين يكْفَّللو ََّلل بِآي ِ
ات ِإِ ويه ْقتلن ََّلل لنِبِيِِّ ِ
ين يَفْمَّللو ََّلل بِال ِْق ِْ ِهط ِم َهن لنِ ِ
هاس َلَهبَ ِِّشه َّْللهَ بِ َعه ََ َْلِهيَ) كسانى كه به آیات خدا كفر مىورزنرد و پیرامبران
ََ
َ
ََ
ين بَِّْي َِّلل َح ِّق َويهَ ْقتلن ََّلل لَ َ
َ

را بناحق مىكشند و دادگستران را به قتل مىرسانند ،آنان را از عذابى دردناک خبر ده( .آل عمران.)16 / 9 :
َِّ ِ( .3لل لِ َِين َك َفَّللو وصدُّو عن ُبِي ِ ِِ
إ َو َشاقُّن لَِّللُنَ ِمن بهَ ْع ِد َما تَهبَيِ َن لَ َ لْ َدى لَن يََُُّّللو ِإَ َشْيئا َو َُي ْْبِط ْ َْع َمالَ َْ) .كسانى كه كافر شردند و [مرردم را] از راه خردا
ََ َ َ
َ
باز داشتند و پس از آنکه راه هدایت بر آنان آشکار شد ،با پیامبر [خدا] در افتادند ،هرگز به خدا گزندى نمىرسانند؛ و به زودى [خدا] كردههایشران را تبراه
خواهد كرد( .محمد.)91 / 07 :
( .4يا َْيهُّ ا لِ َِين تمنن َ تَهَّللَلَهعن َْصن تَكَ َلَهن َ صن ِ
ت لنِبِ ِ وَ تَج َّللو لَه بِالْ َقنِ َكج َِّلل بهع ِ
ُك َْ لِبَ ْعن ََّْلل تَ ْْبَ َط ْ َْع َمالك َْ َوََْت َْ َ تَ ْشهعَّللو ََّلل) اى كسانى كره ایمران آوردهایرد،
ْ َ ْ َْ
ِّ َ ْ َ
َ َ
َ َ
َْ ْ ْ َْ
ْ
صدایتان را بلندتر از صداى پیامبر مکنید و همچنانکه بعضى از شما با بعضى دیگر بلند سخن مىگویید با او به صداى بلند سرخن مگوییرد ،مبرادا بىآنکره
بدانید كردههایتان تباه شود( .حجرات.)1/03 :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
هك َعلَه ِإ يَِهيَّلل) .اى همسران پیامبر ،هر كرس از شرما مبرادرت بره كرار زشرتِ
ف لَ َ ا ل َْع ََ ض ْع َفْين َوَكها ََّلل أَل َ
اع ْ
( .5يَا َ َِااَ لنِبِ ِِّ َمن يَفْت منك ِن بَِفاح َشة ُّمبَيِِّنَة ي َ
َُ
آشکارى كند ،عذابش دو چندان خواهد بود و این بر خدا همواره آسان است( .احزاب.)94 / 99 :
( .6لِيْ ِملن َْوزَهَ َك ِاملَة يهن ل ِْقيام ِة وِمن َْوز َِ لِ َِين ي ِ
ُلُّنَه َ بَِِّْي َِّلل ِع ْلَ ََْ َُهااَ َمها يهَ ِاَو ََّلل) .تا روز قیامت بار گناهان خود را تمام بردارند و [نیز] بخشى از بار گناهران
َْ َ َ َ َ ْ ْ َ
َْ
َْ َ ْ
َ
كسانى را كه ندانسته آنان را گمراه مىكنند .آگاه باشید ،چه بد بارى را مىكشند( .نحل.)15 / 61 :
( .7ظَ َّلل لْ َفِا َلِ لْب َِّلل و لْبْ َِّلل بِما َكِبت َْي ِدي لن ِ ِ ِ
ن لِ َِي َع ِملهن لَ َعلِ ْهَ يهََّْللِنعهن ََّلل) .فساد ،در خشکی و دریا بخاطر كارهرایی كره مرردم انجرام دادهانرد
ِاس ليَي َق َ بهَ ْع َ
َِّ َ َ ْ َ َ َ ْ ْ
ََ َ
آشکار شده است؛ خدا میخواهد نتیجه بعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند ،شاید (بسوی حق) بازگردند.
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پیوستگی نظام هستی و تأثیر اعمال انسان بر حوادث طبیعی را به اثبات میرساند.
منابع
ر قرآن مجید
ر آلوسی ،ابوالفضل سیدمحمود بغدادی ( 6065ق) ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی ،بیروت،
دار الکتب العلمیه ،چاپ یکم.
ر ابن منظور ،ابوالفضل محمد بن مکرم بن علی مصری (6060ق) ،لسان العرب ،بیروت ،دار صادر ،چاپ سوم.
ر بحرانی ،هاشم بن سلیمان ( 6065ق) ،البرهان فی تفسیر القرآن ،قم ،موسسة البعثه ،چاپ یکم.
ر جوادی آملی ،عبدالله (6973ش) ،تسنیم ،قم ،مركز نشر اسراء ،چاپ چهارم.
ر حسینی زبیدی ،ابوالفیض سید محمد مرتضی (6915ق) ،تاج العروس من جواهر القاموس ،بیروت ،دار الهدایه ،چاپ
یکم.
ر حقی بروسوی ،اسماعیل ( 6045ق) ،روح البیان؛ بیروت ،دار احیاء التراث العربی ،چاپ یکم.
ر راغب اصفهانی ،حسین بن محمد بن مفضل (6061ق) ،المفردات فی غريب القرآن (مفردات الفاظ القرآن) ،بیروت ر
دمشق ،دار الشامیه ر دار العلم ،چاپ یکم.
ر رشید رضا ،محمد (  6011ق) ،تفسیر المنار ،بیروت ،دارالکتب العلمیه ،چاپ دوم.
ر رضایی اصفهانی ،محمدعلی ( 6917ش) ،تفسیر قرآن مهر ،قم ،پژوهشهای تفسیر و علوم قرآن ،چاپ یکم.
ر زمخشری ،ابوالقاسم محمود بن عمر ( 6047ق) الكشاف عن حقائق التنزيل و عیون الأقاويل فی وجوه التأويل ،بیروت،
دارالکتاب العربی ،چاپ سوم.
ر سید قطب ،محمد ( 6015ق) ،فی ظلال القرآن ،بیروت ،دارالشروق ،چاپ سیوپنجم.
ر شُبر ،عبد الله ( ،)6064تفسیر القرآن الكريم ،قم ،دار الهجره ،چاپ دوم.
ر شیخ طوسی ،ابوجعفر محمد بن حسن ( 6043ق) ،التبیان فی تفسیر القرآن ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی[ ،بی تا].
ر طباطبایی ،سیدمحمدحسین ( 6934ق) ،المیزان فی تفسیر القرآن؛ بیروت ،موسسه اعلمی للمطبوعات ،چاپ دوم.
ر طبرسی ،فضل بن حسن ( 6971ش) ،مجمع البیان لعلوم القرآن ،تهران ،ناصر خسرو ،چاپ سوم6
ر طریحی ،فخرالدین بن محمدعلی بن احمد (6975ش) ،مجمع البحرين ،تهران ،نشر مرتضوی ،چاپ سوم.
ر طنطاوی ،سید محمد ( 6337م) ،التفسیر الوسیط للقرآن الكريم ،قاهره ،دار نهضة مصر ،چاپ یکم.
ر طیب ،سید عبدالحسین (6971ش) ،اطیب البیان فی تفسیر القرآن ،تهران ،انتشارات اسلام ،چاپ دوم.
ر فخر رازی ،ابوعبدالله (6014ق) ،التفسیر الكبیر (مفاتیح الغیب) ،بیروت ،دارإحیاء التراث العربی ،چاپ سوم.
ر قرشى بنابى ،علىاكبر ( ،)6976قاموس قرآن ،تهران ،دار الکتب الإسلامیه ،چاپ ششم.
ر قرطبی ،محمد بن احمد ( 176ق) ،الجامع لاحكام القرآن ،تهران ،ناصر خسرو ،چاپ یکم.
ر قمی مشهدی ،میرزا محمد (6911ش) ،كنز الدقائق و بحر الغرائب ،تهران ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی ،چاپ
یکم.
ر كاشانی ،فتحالله بن شکرالله ( 6917ش) ،منهج الصادقین فی إلزام المخالفین ،تهران ،كتابفروشى اسلامیه ،چاپ یکم.
ر مراغی ،احمد مصطفی (بیتا) ،تفسیر المراغی ،بیروت ،دارالفکر ،چاپ یکم.
ر مغنیه ،محمدجواد ( 6010ق) ،التفسیر الكاشف ،قم ،دار الکتاب الإسلامی ،چاپ یکم.
ر مکارم شیرازی ،ناصر ( 6979ش) ،تفسیر نمونه ،تهران ،دار الکتب الاسلامیه ،چاپ دوازدهم.

