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 بازتاب دنیوي اعمال منفی انسان در روایات
  a.zolfaghar58@chmail.irکارشناس ارشد کالم مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی / احمدرضا ذوالفقاري 

   hasanusofian@gmail.comنیدانشیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمیحسن یوسفیان / 

 17/7/96پذیرش:   29/2/96دریافت: 

 چکیده
هـاي  در آیات و روایات بسیاري بر تأثیر اعمال انسان در حوادث طبیعی و بازتاب دنیوي آن اعمال تصریح شده است. این تأثیر و تأثر بـا رویکرد 

ن تحقیق، رابطۀ تکوینی اعمال منفی انسان و حوادث طبیعی با ی شود. در ایبررستواند  شناختی می هستی گوناگونی همچون اخالقی، تربیتی و
 بـه شود و با استفاده از روش نقلی، تأثیر اعمال اختیاري انسـان در بـروز حـوادث طبیعـی      شناختی بررسی می توجه به روایات با رویکرد هستی

ی از حوادث طبیعـی اسـت، هرچنـد از برخـی روایـات نیـز       گردد؛ به این معنا که اعمال انسان مقتضی وقوع برخ  موجبۀ جزئیه اثبات می صورت 
 توان به علیت تامۀ بعضی از اعمال نسبت به نتایج مترتب بر آنها دست یافت. می

 اعمال اختیاري، رابطۀ تکوینی، حوادث طبیعی، اقتضا. ها: کلیدواژه
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 مقدمه 
آفرینش با تمام مظاهر جمال و جاللش، در مسیري که آفریدگار 

عیین نموده، به زیبایی در حرکت است. انسـان هـم، کـه    برایش ت
همگام با سـایر   شده نییتعیکی از اجزاي آن است، در این مسیر 

پیمایـد؛ انسـانی کـه بـه فرمـایش       موجودات، راه خـویش را مـی  
أ تزعم أنَّک جرم صغیرٌ و فیک انطَوي « منسوب به امیرمؤمنان

)، گمـان  319، ص2 جق،  1406(فـیض کاشـانى،   » العالم األکبرُ
جهانی بس بـزرگ در او   آنکه حالکند جرمی کوچک است، و  می

وجودي خـویش، اعـم از    شئوننهفته است؛ موجودي که با تمام 
و نتـایج گـوارا و    اثراتاست، و  اثرگذارنیت و عمل، در این عالم 

در قالب حوادث طبیعـی   بعضاًناگوار، و کوچک و بزرگ اعمال او 
ابد و عالوه بر اینکه خود عامل را تحت سیطرة ی ظهور و بروز می

ها و حتی سایر موجودات دیگر،  ، بر سایر انسانآورد یدرمخویش 
 گذارد. اعم از حیوانات و گیاهان نیز اثر می

و آن را از منظر آیـات   دبه این مهم بپرداز استاین نوشتار بر آن 
وادث میـان اعمـال انسـان و حـ     کند تا معلـوم کنـد  ی بررسو روایات 

بـر ایـن    دالّاي وجود دارد؟ دالیـل نقلـی و روایـی     طبیعی چه رابطه
 ،آید؟ و در ادامه ارتباط چیست؟ چه نتایجی از این دالیل به دست می

 .دهداین مسئله را جواب دربارة برخی شبهات 
روي در پی کشـف ارتبـاط بـین اعمـال و      یچه بهاین تحقیق 

مثال، اینکه چرا وقتی  جزئی در خارج نیست. براي صورت بهنتایج 
شـوند؛ بـه ایـن معنـا کـه       زکات داده نشود چهارپایان هالك می

گذارد و نیـز چـه    از قواعد عالم تأثیر می کی کدامندادن زکات بر 
گذارد که نتیجۀ آن هالکت چهارپایـان اسـت. کشـف     تأثیري می

این ارتباط جزئی ادعاي گزافی است که هیچ انسان غیرمعصومی 
به خود نخواهد داد. بنابراین، پایۀ اصلی کـار در ایـن   اجازة آن را 

کلـی اسـت، کـه     صـورت  بـه نوشتار، بر تحلیل و تبیـین روایـات   
تواند به روش عقلی و نقلـی انجـام شـود. و ازآنجاکـه اثبـات       می

ارتباط میان اعمال انسان و حوادث طبیعی موجب اخالقی شـدن  
 نماید. میشود، توجه به این مسئله ضروري  بیشتر جامعه می

اسـت   یاز موضوعات یکی یا،دن یناعمال انسان در هم بازتاب
آن  يمتعدد یاتو روا یاتبه آن اشاره شده و آ ینیکه در متون د

از مفسـران   یبرخـ  ،مطلـب  یـن نموده است. با توجه به ا یینرا تب
ـ  يجـواد اهللا آیـت و  ئیعالمه طباطبـا همچون  ،مسلمان در  یآمل

 انـد  نگاشته طالبیم باره یندر ا بط،ر ذي یاتآ یلذ یش،خو یرتفاس
، 1389؛ جوادي آملـی،  185ـ180، ص 2ق، ج 1417(طباطبائى، 

در  ).520ـــ519، ص 29، ج 1385؛ همــو، 650ـــ632، ص 10ج
مطلـق   وجود دارد که معموالً یزن یها و مقاالت کتاب زمینه، ینهم

 یبررس یاتو بد را از منظر قرآن و روا یکاعم از ن ،اعمال انسان
 ؛ علیدوسـت، 1394 تـا؛ میـري،   فخر، بـی  (ر.ك: سبحانی اند دهکر

). این بازتاب 1391؛ جوکار، 1393؛ آخوند، 1381ي، سارو؛ 1395
. بازتاب اجتمـاعی(فراگیر).  2. بازتاب فردي؛ 1بر چند قسم است: 

، خود به دو قسم قابل تقسیم است؛ زیـرا  دسته دواز این  هرکدام
بت است و یا نتیجه عمل منفـی.  دنیوي، یا نتیجۀ عمل مث اثرآن 

. بازتـاب فـردي عمـل    1شـود:   بنابراین، به چهار قسم تقسیم می
. بازتـاب اجتمـاعی عمـل    3. بازتاب فردي عمل منفـی؛  2مثبت؛ 
 . بازتاب اجتماعی عمل منفی.4مثبت؛ 

دنیوي مترتب بر اعمال منفی، بازتاب بررسی  درصدداین نوشتار 
 است. »نقلی« با روش ،اعم از فردي و اجتماعی

 بازتاب دنیوي اعمال منفی
 کنیم: میبررسی  دودستهروایات را در 

 فردي مترتب بر اعمال منفی . بازتاباول
همچـون   ،گیـرد  فردي انجام مـی  صورت بهاعمال اختیاري انسان که 

ـ دهد، همگی داراي  گناهان فردي که انسان انجام می ی در ایـن  اثرات
خـواه انسـان    ،شود ر زندگی او میدهایی  بازتابعالم است که موجب 

نشـود.   هـا  بازتـاب و خـواه متوجـه آن    داشته باشدبدان علم و آگاهی 
شـود   یی که در روایات بر اعمال منفی انسان مترتـب مـ  اثرات ازجمله
 از: است  عبارت

 محرومیت از رزق و سلب نعمت. 1
 ،»رزق«. اسـت مترتب بر گناهان، محروم شدن از رزق  اثراتیکی از 

ي امـی خداونـد بـه انسـان، یـا بـه معنـ       یي عطـاي دا اه به معنـ خوا
هر ) و یا 351صق، 1412، اصفهانی راغبمندي(موقت) انسان ( بهره
شـود، اعـم از    ي دیگري که در فارسی از آن به روزي تعبیر مـی امعن

اثیـر   ابـن ؛ 115، ص 10 جق، 1414منظور،  (ابن مادي و معنوي است



 ۷۳  اتيانسان در روا یاعمال منف یويبازتاب دن
 

اطالق برخی  بنا بر :باید گفت روي، بدین). 219، ص2 جتا،  یب جزري،
)، وقتــی 271، ص2 ق، ج 1407(کلینـی،   از روایـات نسـبت بــه رزق  

انسان مرتکب گناه شود، این عمل منفی اقتضا دارد کـه انسـان را از   
مثـل محـروم شـدن     ؛خواه آن رزق مـادي باشـد   ،رزقی محروم کند

ات آیـ (قلـم   ةکـه در سـور   باغشـان صاحبان آن باغ کذایی از ثمرات 
با اسـتناد بـه آن    به آن اشاره شده است. امام باقر )ام هفدهم تا سی

: (کلینـی،  فرماینـد  مـی در حدیثی که سـند آن صـحیح اسـت،     ،آیات
ــی  «) 271، ص2 ق، ج1407 ــب م ــاهی را مرتک ــان گن ــود و  انس ش
 ۀواسـط  بـه انسان «. و یا اینکه »شود رزقی از او سلب می ،سبب بدین
» گـردد  مـی ن خواندن نماز شب محروم از رزقی معنوي همچو ،گناه

 ).450ص ،3 ج؛ 272ص (همان،
این است کـه نعمتـی از انسـان     ،مترتب بر گناهان اثراتاز دیگر 

ا  «آمـده اسـت:    از امام صادقروایت صحیحی شود. در  میسلب  مـ
 دبلَى عع اللَّه مۀًأَنْعمعن  ذَنْبـاً ی بذْنتَّى یح اها إِیهلَبفَس   کقُّ بِـذَلتَح سـ

لْبهرگـز آن   کنـد  یمـ اي عطـا   وقتی خداوند نعمتی را به بنـده » الس
مگر اینکه او گناهی مرتکب شـود کـه    ،گیرد نعمت را از آن بنده نمی

 ).274، ص2 ، جهمان( مستحق سلب نعمت گردد ،آن گناه ۀواسط به
همـان چیـزي اسـت کـه خداونـد       ،نیز در اینجا »نعمت«مراد از 

منظـور،   (ابـن  انسان صالح دانسـته و بـه او عطـا کـرده اسـت      براي
ــطفوي، ؛ 580، ص12 ق، ج1414 از  ؛)177، ص12 ج، 1368مصــــ

نعمت والیت گرفته تا نعمت سالمت که همگی منتی است از جانـب  
و بر هر نعمتی شکري است واجـب. بـه نظـر     ،ی براي انسانتعال حق
البته با ایـن   ،باشند  به یک معنا ،در اینجا »رزق«و  »نعمت«رسد  می

رزقی به عبـد داده   اساساًگناه  اثرتفاوت که در محرومیت از رزق، در 
اما سلب نعمت به این معناست که خداوند متعال بـه علـت    ،شود نمی

نعمت بـه   عنوان بهعمل ناشایستی که انسان انجام داده، رزقی را که 
 ستاند. میوي عطا کرده است، از او 

 و بدنی گناهان تأثیرات روانی. 2
ازآنجاکه بدن انسان نیز یکی از اجرام طبیعی موجود در عالم ماده 

و گناه ـ در حقیقت ـ خـروج از نظـم و قواعـد عـالم اسـت         است
)، گناه در بدن انسان نیز 572ص ،3 ج ،ق1419(احمدي میانجی، 

آنچه در روایات آمده است، به برخـی از   بنا بری است. اثراتداراي 
 شود؛ می اشاره آنها

 فراموشیالف. 

شـود   گنـاه موجـب مـی    :کنـد  روایت می اکرماز پیامبر  ابن مسعود
 فهـد حلـی،   (ابـن » فراموش کنـد  ،که فراگرفته استرا انسان دانشی 

 ).211ق، ص1407

 بیماريب. 
حدیثی را  باره در این سندي صحیح از امام صادقبه  بن سالم هشام

 ۀمبارکـ  ةام سـور  سـی  ۀکند کـه حضـرت بـا اسـتناد بـه آیـ       نقل می
نخـورد   به سنگ ىیو پا نزند تند تند هیچ رگى«: فرمودند، »شوري«

گنـاهى کـه انسـان     خـاطر بـه  مگـر   ،ایدیپیش ن بیماريو  و درد سر
و همـین اسـت کـه خـداى عزوجـل در کتـابش        ،مرتکب شده است

 بـه دسـت   است که يرسد، براى کار به شماهر مصیبتى  :فرماید می
 سـپس امـام   .»کنـد  می خدا از بسیارى هم گذشت اید و  خود کرده

کنـد بیشـتر    از آنچه مؤاخـذه مـی   گذرد میآنچه خدا از آن «: ندفرمود
 .)445ص ،269ص ،2 ق، ج1407(کلینی، » است

در  »ضـرب العـرق  «مطلب الزم است که  ینتوجه به ا ،ینجادر ا
 دلیل:به چند  یست؛ن يزدن و ضربان عاد يبه معنا ،یتروا ینا

و  »نَـبض « يبـه معنـا   »ضـرَب العـرق  «نامه  در لغت ینکهاول ا
 یی). و درجـا 543، ص1 ، جق1414منظـور،   آمده است (ابـن  »خَفَقَ«
 ايبـه معنـ   »اضـطراب «معنا شـده، و   »اضطَرَب«به  »خفق« ،یگرد
اخـتالل در کـار   « يبـه معنـا   یزن »اضطرب القلب«است.  »لرزیدن«

؛ 80، ص10 ج؛ 544ص ق،1414منظـور،   (ابـن  معنا شده است »قلب
). 176، ص2 جق، 1414یــومی، ف؛ 1469، ص4 جق، 1410ي، جـوهر 
 زدن قلب نشانۀ بیماري است. دتنپس 

ضَرَب « ،یشرح اصول کافدر  یمالصالح مازندران ینکهدوم ا
 ید(کـه شـا  ی خاصـ  یمـاري ب یا یمارياز مطلق ب یهرا کنا »العرق

ـ  اسـت  اسـت) گرفتـه   يمغـز  یـا  یقلبـ  ۀهمان سکت ی، دران(مازن
 ).31، ص9 ج ،ق1382

 یضربان معمـول  و يزدن عاد ینکها یلدل ینتر مهم یدسوم و شا
 یـت روا یـن ا یاقس یراز ؛یستمناسب ن یتروا ینا یاقرگ اصالً با س

 يآنکه ضربان و زدن عـاد  و حال ،مترتب بر گناه است يبالها بارةدر
 يعنـوان امـر   بـه  یالهـ  یـاي و اول یـا انب یحتـ  ،ها انسان ۀرگ در هم

 .یستگناه ن ۀیجنت ،وجه یچه وجود دارد و به یعیو طب يخداداد
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 اشکال
  و ما أَصابکُم«» شوري« ۀمبارک ةام سور سی ۀبا توجه به آی ،در اینجا

 که امام صـادق  ،»و یعفُوا عنْ کَثیرٍ  فَبِما کَسبت أَیدیکُم مصیبۀٍمنْ 
آیـد   پیشاست این شبهه ممکن  ،فوق بدان استناد نمودند حدیثدر 

 سـت، و امـراض و بالیا  دیشداب و یمصا همه نیاکه اگر گناه موجب 
همیشه  شگانیپ گنهآن این است که کافران و مشرکان و  ۀپس الزم

از انبیـا و ائمـه گرفتـه تـا      ناب باشـند و معصـوم  یگرفتار این مصا
اي  ایشان همیشه غرق در نعمت و خوشی بـوده، ذره  محبانپیروان و 

بـا انـدك تـورقی در     آنکـه   حالو  ،ال و مصیبت بر ایشان فرود نیایدب
. خـورد  خـدا بـه چشـم مـی     يب اولیـا یوفور مصابه صفحات تاریخ، 

 ب نیست.یگناه علت تامه مصا ،بنابراین

 جواب
 :در جواب این اشکال باید گفت

که ذکر شد،  از امام صادق بن سالم هشامصحیح حدیث بنا بر  ،اوالً
در آن فرمـایش از ادات حصـر (مـا و اال)     اینکـه امـام   با توجه بـه 
برخی از گناهان براي برخـی   ۀتوان به علیت تام می ،اند استفاده کرده

تـوان و   نمـی  بر آناز بالهاي مترتب بر آن اعمال اذعان نمود. عالوه 
 بعکـس، آورد و  حسـاب  بهنباید خوشی و راحتی در دنیا را فقط نعمت 

 ةسـور  216ۀ بلکه با توجـه بـه آیـ    ؛را نقمت ب دنیایها و مصا سختی
 ،شـد  مقـرر  شـما  بر خدا، راه در جهاد« فرماید: که می» بقره« ۀمبارک
 نداشـته  خـوش  را چیـزى بسـا   . چهاست ناخوشایند برایتان که یدرحال
 داشـته  دوسـت  را چیزى یا و. است آن در شما خیرِآنکه  حالو  باشید،
 شـما  و دانـد  مـى  خـدا  و. سـت ا آن در شـما  شـرِّ آنکـه   حالو  باشید،
 بسـا  چـه  :)، باید گفت34، ص1، ج1373(مکارم شیرازي،  »دانید نمى

پنـدارد و آن را نعمـت    آنچه انسان براي خودش راحتی و خوشی مـی 
 ،نقمـت باشـد. و بعکـس    وبراي انسان شـر   اساساً ،کند محسوب می

پنـدارد و آن   یآنچه را انسان براي خودش سختی و مصیبت م بسا چه
نعمتـی   ،براي انسان خیر بوده ،آورد در حقیقت می حساب  بها نقمت ر

 الهی و خدادادي باشد.
ب و یشـود مصـا   با توجه بـه برخـی از روایـات معلـوم مـی      ،اًیثان
دو نـوع   کـم ـ   ـ دسـت آید   ییی که در دنیا بر انسان فرود مها یسخت
ل گناه و خروج از مسیر حقیقت بر انسان نـاز  براثریک نوع آن  :است
گناهان است و براي  ةبراي مؤمنان کفار ،که این در حقیقت ،شود می

الهـی اتفـاق    يبـراي اولیـا   که، آنکافران عقوبت دنیوي. و نوع دوم 
در  که امام صـادق  چنان ؛در حقیقت براي ترفیع درجه است ،افتد می

و « ۀدر جواب این سؤال که آیا با توجه به آی ابن رئاب حدیث صحیح
 ریـ گ دامـن بی کـه  یمصا ،» فَبِما کَسبت أَیدیکُم مصیبۀٍم منْ ما أَصابکُ

 نیچنـ گنـاه اسـت؟    براثـر  همشود  می طهارتعصمت و  تیب اهل
هایی را بدون داشـتن   خود مصیبت يخداوند تعالی به اولیا«فرمودند: 

(کلینـی،  » دهد تـا ایشـان را اجـر دهـد     حتی یک گناه اختصاص می
نیـز در جـواب    . این مطلب را امام سـجاد )450، ص 2ق، ج 1407
 بیمصــا یزیــد .)352، ص2 ق، ج1404 (قمــی،کردنــد تأکیــد  یزیــد
 ایـن  به و ختاندا می آنان خود گردن به را کربال فاجعۀ در بیت اهل
با استناد به آیات بیسـت و   اماماما . درک می استناد ۀ مزبورشریف آیۀ

 چنین« پاسخ فرمودند: در ،»حدید« ۀمبارک ةدوم و بیست و سوم سور
 شـده  نـازل  ما ةدربار آنچه است؛ نشده نازل ما بارةدر آیه این نیست،

 و جسـم  در یا زمین در مصیبتى ره«: فرماید مى که دیگرى است ۀآی
) محفـوظ  لـوح ( کتـاب  در شـما  آفرینش از پیش دهد روى شما جان
 اسـت  آن بـراى  ایـن  .است آسان خداوند بر امر این بر آگاهى و بوده،
 خـاطر  بـه  و نشوید، غمگین دهید مى دست از آنچه خاطر به شما که

 سـپس ). 22-21(حدید: » نباشید خوشحال زیاد دارید دست در آنچه
 دسـت  از آنچـه  خاطر به هرگز که هستیم کسانى« ما: ندافزود امام
 داریـم  دسـت  در آنچـه  خـاطر  بـه  و شـد،  نخـواهیم  غمگین ایم داده

 .)442-439، ص20، ج 1374شیرازي، (مکارم » نیستیم خوشحال

 گناه در نسل اثرات .3
دامنگیر نسل  آنگناهانی است که تأثیرات  جمله ازظلم به دیگران 

شود و ممکن است حتی بر نوادگان انسان نیز فرود آید،  انسان می
بر آن اشعار  از امام صادق بن سالم هشامکه حدیث صحیح  چنان

آن  اثراتکس به دیگران ظلم کند  هر«فرماید:  دارد؛ آنجا که می
(کلینی، » خود او یا مالش و یا فرزندانش خواهد شد ریدامنگگناه 

 عبداالعلی). نص این حدیث، ضعف روایت 332، ص2ق، ج1407
را به خاطر  ). از امام صادق333- 332، ص2 ق، ج1407(کلینی، 

کند که در آن تأکید بیشـتري بـر ایـن     تکرار مضمون، جبران می
لب شده است. و اگر کسی در این مطلب دچار استبعاد شود، با مط

و «در همان حدیث، به آیۀ نهم سورة نساء  تمسک به استناد امام
 هِمنْ خَلْفتَرَکُواْ م ینَ لَوالَّذ خْشۀًلْییذُر عتَّقُواْ  فاًاضفَلْی هِملَیخَافُواْ ع
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، باید براي دفع شبهه، به رفـع اسـتبعاد   »اًیدسد اللَّه و لْیقُولُواْ قَوالً
 از این مطلب توجه کند. امام

 موجب کم شدن عمر و تعجیل فنا .4
برخی از گناهان  از امام صادق بن عمار اسحاقصحیح روایت  بنا بر

 ؛ از جمله:شود عمر انسان را کاسته، موجب تعجیل در فناي انسان می
دن نیکـی بـه دیگـران    رکـ قطع رحم و عاق والـدین شـدن و تـرك    

). قطع رحم گناهی است که حتی اگر 448ص ،2 ق، ج1407(کلینی، 
ـ یعنـی تعجیـل فنـا     ـ   اثراي مؤمن نیز به آن مبتال شود این  هخانواد

بـراي توضـیح   ؛ 61ق، ص1407 (راونـدي،  دامنگیر ایشان خواهد شد
 ).346، ص2ق ، ج1407ر.ك: کلینی،  ،بیشتر

 هانگنا اثراتبرخی از دیگر . 5
گونـاگون گناهـان    اثـرات دربارة  روایات متعددي از ائمۀ اطهار

وارد شده است که براي رعایت اختصار، فقط به چند نمونـۀ آنهـا   
 شود: اشاره می

از: قتـل نفـس    عبارتنـد شـود   یگناهانی که موجب پشیمانی مـ 
تـرك   ؛نخواندن نمـاز تـا اینکـه قضـا شـود      ؛رحمۀ صلمحرم، ترك 

نـدادن زکـات تـا فرارسـیدن زمـان مـرگ        ؛لممظـا  ترك رد ؛وصیت
 ).271ص ق،1403صدوق، (

ــ  ــرده ـ ــه پ ــانی ک ــی  گناه ــاي عصــمت را م ــددرد  ه از:  عبارتن
عیوب دیگـران   ؛به کارهاي لغو شدن سرگرم ؛قماربازي ؛يخوار شراب

 همان).( ی با شاکاننیهمنش ؛را فاش ساختن
در  است کـه برخـی از گناهـانی کـه     آندر اینجا  توجه قابل ۀنکت

نبـوده و   اثـر آن  ۀشمرده شده، علت تام اثراتروایات سبب بعضی از 
بـراي برخـی از   آن، . عالوه بـر  استیکی از علل مؤثر  عنوان بهبلکه 

نیز شمرده شـده اسـت؛ ماننـد عمـل شـنیع       اثرگناهان بیش از یک 
ــا« ــبس رزق   »زن ــون ح ــاري همچ ــه آث ــی،  ک ، 2 ق، ج1407(کلین

بروز مـرگ   ؛)271ص ق،1403، صدوق( هالکت و نابودي ؛)447ص
 و به وقـوع پیوسـتن زلزلـه    ؛)374ص، 2 ق، ج1407(کلینی،  ناگهانی

 ) براي آن شمرده شده است.448صهمان، (
این گناه در حدیث اول، سبب حبس رزق به حسـاب آمـد، و   

(کلینــی،  از امــام بــاقر فضــیلحـال آنکــه در حــدیث صــحیح  
گذشـت ـ مطلـق    ) ـ که در ابتداي مقالـه   271ص، 2 ق، ج1407

اسـت. در   شـده   شـمرده علـت محرومیـت از رزق   » الذّنب«گناه 
حدیث دوم، زنا یکی از اسباب تعجیل فنا در کنـار سـایر اسـباب    
است و در حدیث سوم و چهارم، موجب مـرگ ناگهـانی و زلزلـه    

ین، ممکن است گفته شود که تعجیل فنا بنابرا دانسته شده است.
ن روایات، بـه یـک حقیقـت اشـاره     و مرگ ناگهانی و زلزله در ای

 دارند و قابل حمل بر یکدیگر هستند.

 انعکاس اجتماعی مترتب بر اعمال منفی .دوم
 آنهاشده است که انجام  بحثدر این دسته از روایات، از گناهانی 

توسط مردم موجب بروز حوادثی فراگیـر در جامعـه خواهـد شـد؛     
خوب و بد و اعـم از   ، اعم ازها انسانحوادثی که همه یا برخی از 

شود. حتی موجـب   مرتکب آن گناهان و غیرمرتکبان را شامل می
اذیت شدن حیوانات و سایر موجودات و حتی نابودي ایشـان نیـز   

 شود. می
اسـت کـه موجـب آثـار      یبحـث در بـاب اعمـال منفـ     ،بنابراین

که عالوه بر خود فرد  یمنف یامدهايپ یعنی ؛شود یم یادر دن یاجتماع
 شود. یم یزانسان ها ن یرمتوجه سا ی،ل منفمرتکب عم

 یسال خشککم شدن بارش باران و  .1
 ،آن تبـع  بـه سبب کاهش بارش بـاران و   ،برخی از گناهان در روایات

 :از نظر خواهد گذشت لیذ که در شود میی سال خشکایجاد 
اسـت کـه در آن    از امام باقر ابوحمزه ثمالیاولین روایت از 
لَ قَـوم   «تعبیـر   نشده، بلکـه امـام   به گناه خاصی اشاره مـإِذَا ع

اند که به شیوع گنـاه در جامعـه اشـاره     را به کار برده» بِالْمعاصی
فرمودنـد:   شـنیدم کـه مـى    گوید: از امام بـاقر  می ابوحمزهدارد. 

تر از سال دیگر نیست،  حقیقت این است که هیچ سالى کم باران«
کنـد.   خواهـد نـازل مـی    که میولى خدا آن باران را در هر جایی 

هرگاه مردمى نافرمانى خدا کنند، خداوند ـ عزوجل ـ آنچه بـاران    
در آن سال مقدر کرده است براي دیگر مردمان و یا بر  آنهابراى 
خدا جعل را،  که یراست بهکند، و  نازل می ها کوهو دریاها و  ها دشت

در  )229، ص1 جق، 1409 اي سوسک است (فراهیـدى،  که گونه
کند به علـت گناهـان مردمـى کـه در میـان       سوراخش عذاب مى

ست، با نازل نکردن باران در زمینى که محـل اوسـت. و بـه    آنها
تحقیق، خدا براى جعل راهى فـراهم کـرده اسـت کـه از آن بـه      
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گوید: سـپس   می جابر». برود کارها تیمعص محلمحلى دیگر جز 
ق، 1407(کلینـی،  »ِ ولی الْأَبصارفَاعتَبِرُوا یا أُ«فرموند:  امام باقر

 ).272ص، 2 ج
این روایت،  بر بنااست.  از امام سجاد کابلی ابوخالدروایت  .دوم

از:  اسـت   عبـارت گـردد،   گناهانى که مانع آمـدن بـاران مـى    جمله از
و  دروغ بــهگــواهى دادن  ؛بیــدادگرى حاکمــان در داورى و قضــاوت

، 2 ق، ج1407(کلینـی،   نـدادن زکـات   ؛پنهان داشتن شـهادت  ؛باطل
قرض ندادن پول به نیازمندان و امتناع از عاریه دادن سایر  ؛)373ص

بـر بینوایـان و    هـا  دلسـخت شـدن    ؛مایحتاج زنـدگی بـه دیگـران   
ــدان ــرســتم  ؛نیازمن ــه یتیمــان و ک ــبدن ب ــان وهی ــر  ؛زن تشــر زدن ب
(صـدوق،   هنگـام  شـب ندادن و رد کـردن او در   پناه ؛کننده درخواست

 ).271ص ق،1403
 بر بنا ،شود ی و قحطی میسال خشک موجباز دیگر گناهانی که 

صـدوق،  اسـت (  »یفروشـ  کـم «، از امـام بـاقر   قصدوشیخ روایت 
گویی  دروغ« از امام رضا شیخ مفیدروایت  بر بنا). و 308ص ،1376
 ).310ص ق،1413 (مفید، گردد موجب حبس مطر می »والیان

 بروز سیل. 2
هـاي   است که اقتضاي بروز سیل ، آناجتماعی گناهان اثراتاز دیگر 

آیات پانزدهم » سبأ« ۀمبارک ةدر سور ،ویرانگر را دارد. در قرآن مجید
ایـن مطلـب    ذیل، برتا هفدهم به آن اشاره شده و در حدیث صحیح 

 :است گردیدهتأکید 
» سـبأ « ةنوزدهم سور ۀتفسیر آی بارةدر شخصی از امام صادق

د  ربنَـا  واْفَقَالُ«فرماید:  که می اعـینَ  ب فَارِنَا  بـ أَسـ واْ  و م  ظَلَمـه أَنفُسـ  «...
هـاى   اینـان مردمـى بودنـد کـه ده    «: نـد پرسید؛ امام در جواب فرمود

ي هـا  يجـو بـود، داراى  دیگري در شعاع دید  هرکدامپیوسته داشتند، 
ي خـداي  هـا  نعمـت بـه   ، ولـی روان و اموال فراوان و نمایـان بودنـد  

داده بـود   هـا  بـدان کـه خداونـد   را کردند و عافیتى  عزوجل ناسپاسى
و "که داشـتند دگرگـون سـاخت    را خدا هم نعمتى  .دگرگون ساختند

خود را تغییـر   آنهاخدا تغییر ندهد آنچه را مردمى دارند تا  که یراست به
را  آنهـا هـاى   روانه کـرد و ده  آنهاخدا سیالب ویرانگري را بر  ."دهند
ي جا بهرا برد و  آنهارا ویران کرد و اموال  آنهاو خانمان  گردانیدغرق 
ي خـار و گـز داشـتن و    هـا  درخـت دو باغ گذاشت که " ،آنهاي ها باغ

را سـزا   آنهـا "سپس خدا فرمـود:   ."بود آنهااندکى هم درخت سدر در 

و آیا مجازات کنیم جـز   ،ناسپاسى کردند و کفر ورزیدند بدانچهدادیم 
 ).129ص ،5 ج، 1375 (کلینی، "ناسپاس را؟

شـود ایـن اسـت کـه تغییـر در       آنچه از این روایت فهمیـده مـی  
خداونـد و   يهاي الهی و کفران آنها و همچنـین تکـذیب اولیـا    نعمت

کننـدگان و فراگیـر شـدن     تفاوتی نسبت به تکذیب رضایت و حتی بی
نـزول بـال    ه،جـ ینتدر این گناهان در جامعـه، موجـب قهـر الهـی و     

 .گردد می

 گناه دنادشیز اثرات .3
 ةچهـل و یکـم سـور    ۀذیل آی ،در تفسیر خویش بن ابراهیم قمی علی
  »ظَهرَ الْفَساد فی الْبرِّ و الْبحرِ بِما کَسبت أَیدي النَّاسِ«» روم« ۀمبارک

علـت ظهـور    امـام  ،آورده اسـت کـه در آن   حدیثی از امام صادق
 (قمـی،  انـد  دهفساد در برّ و بحر را کثرت گناهـان و معاصـی برشـمر   

 ).160ص، 2 جق، 1404
ازدیـاد زنـا را    ،اکرمیکی دیگر از محدثان در حدیثی از رسول 

و ازدیاد ربا را موجـب کثـرت زلزلـه ذکـر      مرگ ناگهانی،باعث ازدیاد 
 ).180ص، تا یب ،شعیري( کرده است

زنـا را موجـب پدیـد     يبین این روایت و روایت دیگري که افشا
) تعارضـی  448، ص2ق، ج1407(کلینـی،   آمدن زلزله دانسته اسـت 

زنا در روایت دوم) مربوط به اصل  ي(افشا یکی ،اوالًزیرا  ؛وجود ندارد
(ازدیاد ربا در روایت اول) مربوط به کثـرت   پدید آمدن زلزله و دیگري
(زنـا   از این دو گنـاه  هرکدامشاید بتوان  ،اًیثاناتفاق افتادن زلزله است. 

طبیعـی دانسـت. البتـه     ةی براي وقوع این پدیدیی علتتنها بهو ربا) را 
در نقـل خطـا    و احتمال اینکه تصحیف شده باشد و هر دو یکی بوده

 شده باشد نیز وجود دارد.
همگان را در کـام   ،اي نفوذ کرد اگر گناه در اعماق وجودي جامعه

برَد، عـالم مـاده و طبیعـت نیـز از آن مـردم       می زهرآگین خویش فرو
 ،گونـه  نیبـد و  دارد بـازمی رکات خویش را از ایشان رویگردان شده، ب

ی کـ ی  نیا. غلتند یمهالکت و عذاب الهی در ۀاهل آن جامعه در ورط
گردیـده و  از سنن الهی است که در قرآن مجید بارهـا بـر آن تأکیـد    

همین غفلت عمومی  براثرهاي اقوام پیشین  از ویرانی يبسیار تصاویر
تـوان بـراي    ریاي روایـات نیـز مـی   به نمایش گذارده شده است. در د

ــن مهــم  ــر ای ــار   ،تأکیــد بیشــتر ب جــواهر فراوانــی از کلمــات درر ب
 شود: از آنها اشاره میبه برخی  در ذیلیافت که  نامعصوم
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از امـام   ابـوحمزه ثمـالی  در ادامۀ روایت صحیح  شیخ صدوق
) ـ سخنانی  272، ص2ق، ج1407ذکر شد(کلینی،  قبالًکه  باقر

 آورده است که به این مطلب تصریح دارد. امام رماز پیامبر اک
فرمودند: وقتی  یافتیم که پیامبر اکرم فرمودند: در کتاب علی

فروشـی   شود؛ و چون کـم  زنا آشکار گردد، مرگ ناگهانی زیاد می
کنـد؛ و   شود، خداوند آن مردم را به قحطی و نقص مؤاخـذه مـی  

هـا   ها و میوه زراعت وقتی زکات ندهند، زمین نیز برکاتش، اعم از
ی سـتم کننـد، بـر    ران حکمکشاند؛ و اگر در  و معادن را به رخ نمی

 ).308ص، 1376اند (صدوق،  ظلم و عدوان یاري نموده

 آشکار شدن گناه اثرات .4
و علنی کردن گناه اسـت. اگـر    ساختنیکی از بدترینِ گناهان آشکار 
در پـی   اي شـود خشـم و غضـب الهـی     چنین گناهی دامنگیر جامعه

 داشته، موجبات نابودي آن جامعه را فراهم کرده است.
، بـر ایـن   بـن یحیـی   صـفوان در روایت صحیح  امام صادق

رَت   أَربعۀٌإِذَا فَشَا «اند:  مطلب تأکید کرده و فرموده ۀٌ ظَهـ عـبإِذَا  أَر
 رَتکْ الزَّلْزَلَۀُفَشَا الزِّنَا ظَهی الْحف روإِذَا فَشَا الْج الْقَطْـرُ  و ستَبمِ اح

 رَتإِذَا خُف ۀُولَامِ الذِّملِ الْإِسنْ أَهم لِ الشِّرْكأَهیلَ لأُد   تعنإِذَا م و
) اگر چهـار  448، ص2ق، ج1407(کلینی، » الْحاجۀُظَهرَت  الزَّکَاةُ

زلزلـه   ،زنا فاش شودوقتی  آید: چیز علنی شود چهار چیز پدید می
و  ؛باران بنـد آیـد   ،ناحق شایع شود حکم به وقتی ؛گردد میپدیدار 

چون پیمـان بـا ذمیـان شکسـته شـود و طبـق مقـررات از آنهـا         
 تو چـون زکـا   ؛ن غلبه کننـد انان بر مسلمادارى نشود مشرک نگه

 ،5 ج ،1375(کلینــی،  نیــاز و فقــر پدیــدار گــردد پرداخــت نشــود
مطلـب   بـر ایـن   ). روایات دیگري نیز از رسـول اکـرم  547ص

 ).373، ص2جق، 1407(کلینی،  تصریح کرده است

 تغییر یا زوال نعمت حکومت در جامعه .5
رُوا مـا    « با توجه به اصل قرآنی غَیـى ی إِنَّ اللَّه ال یغَیرُ ما بِقَومٍ حتـَّ

هِمتوان قانونی کلی بـه دسـت آورد، و آن    )، می11 :رعد» (بِأَنْفُس
 ،1374(مکـارم شـیرازي،    ود ماسـت همیشه تغییرات از خ«اینکه 

ة یکــی از دهنــد نشــان). ایــن اصــل قرآنــی، کــه 145ص ،10ج
کنـد کـه    هاي اجتماعی اسالم اسـت، بیـان مـی    برنامه نیتر مهم

ها و اقـوام   متکى به تغییرات درونى ملت ،هرگونه تغییرات برونى

بختی و یا  . بنابراین، بر اساس این قانون، سربلندي و خوشاست
ی و بدبختی هر ملتی در درجۀ اول بـه خـود آن ملـت    سرافکندگ

قبل از هـر چیـز و    انسانمقدرات گردد؛ زیرا بر این اساس،  بازمی
 .ستاودر دست خود  ،هر کس

تسـلط   موجـب بر اساس روایات نیز برخی از گناهـان اجتمـاعی   
 .آورد را فـراهم مـی   هـا  بـر جامعـه شـده، تغییـر حکومـت      ستمگران

بنـدي بـه والیـت و     قض عهد الهـی در پـاي  گناهان ناین  نیتر مهم
کـه   چنـان  ؛اسـت  »نهی از منکـر «و  »معروف  به امر« ۀتضییع فریض
 آورده است: از امام باقر ابوحمزه ثمالی حدیث ۀدر ادام شیخ صدوق

و زمانی که نقـض عهـد کننـد خداونـد     «). 308ص ،1376(صدوق، 
امـوال بـه    و اگر قطع رحم کننـد  ؛کند را بر آنها مسلط می دشمنشان

و نهـی از منکـر را    معـروف  امربه که یزمانو  ؛افتد دست نااهالن می
من نباشند خداوند نااهالن ایشان  تیب اهلترك کنند و پیرو نیکان از 

 کانشـان یندیگـر دعـاي    ،و در این زمـان  گرداند، مسلط می آنهارا بر 
 ).308، ص1376(صدوق، » مستجاب نخواهد شد
 حدیثی از پیامبر اکـرم  ،اصول کافیب نیز در کتا مرحوم کلینی
 آورده است کـه یکـی از فقـرات آن چنـین اسـت:      از قول امام باقر

 دشمنشـان مگر آنکه خداوند  ،کنند عهد خدا و رسولش را نقض نمی«
ایشـان  را  آنچـه از گرداند و این دشـمنان برخـی    را بر آنها مسلط می

ــد از  ــاندارن ــ دستش ــد یدرم ــی،(کل» آورن  ؛373، ص2ق، ج1407 ین
 ).271، ص1376صدوق، 

 رمسلمانیغجوامع  ۀشبه
روایات بـه ذهـن خطـور     گونه نیااشکالی که ممکن است دربارة 

گناهان اجتماعی موجـب   ژهیو بهاست: اگر گناه و  قرار نیا ازکند 
و امثـال آن و نـزول    لـرزه  نیزمـ فوران خشم طبیعت در سـیل و  

 رمسلمانیغا جوامع گردد، پس چر ها می بال بر سر انسان همه نیا
ي زمین وجود دارند و حتی درروویژه کافران و مشرکان هنوز  و به

تر و رفاه بیشتري نسبت به جوامع مؤمن و  گاهی از زندگی راحت
 پایبند به اسالم برخوردارند؟

 جواب شبهه
 جواب نقضیالف. 

ویژه اخبـار حـوادث آن، در    ها و مطبوعات، به اگر اندکی به رسانه



 ۱۳۹۷، فروردين ۲۴۴معرفت، سال بيست و هفتم، شماره اول، پياپي   ۷۸

 
 

یـابیم کـه    یرمسلمان دقت کنـیم بـه وضـوح درمـی    کشورهاي غ
توان به راحتی ادعا کرد که در جوامع غیرمتـدین نـزول بـال     نمی

 کمتر از جوامع متدین باشد.

 جواب حلیب. 
علیـت برقـرار    ۀاگر بتوان میان گناه و نزول بال در جوامع متدین رابط

باید به این مطلـب نیـز توجـه داشـت کـه در آیـات و روایـات         ،کرد
تعددي به حکمت نزول بال در میان مؤمنان نیز اشاره شده است که م

 :نعـام ا( بازگشت همراه با تضرع انسان مـؤمن  ،ها این حکمت ۀاز جمل
 گناهـان اوسـت   ةکفـار ــ   اصطالح بهـ ) و یا براي تطهیر مؤمن و42
ۀِ الـذَّنْب   444، ص2 ق، ج1407 ینی،(کل قُوبـجِیلِ عتَع ابیـژه بـه و  ، ب 
). و السـند هسـتند   یحصـح  یکـه همگـ   10و  3و  1ماره شـ  یثاحاد
 کـافر معرفـی شـده اسـت     بهشـت در متون دینی ما، دنیـا  آنجاکه از
ــدوق( ــامل؛ 363، ص4 ج ق،1413 ،صـــ ، 24 ج ق،1409 ی،حرعـــ

اگر سود و رفاهی یا کثرت مـال و اوالدي بـراي او وجـود     ،)245ص
ا تمـام  ) و یـ 85 و 55 :(توبـه  دارد، یا موجب گرفتاري دنیوي اوسـت 

ــر کارهــاي نیــک  ــاداش او در براب ــی،کل(اوســت  پ ، 2 ق، ج1407 ین
اي نخواهـد   ) و در حیات جاودان اخروي هـیچ سـود و بهـره   444ص

). وجه دیگري در اینجا هست مبنی است بر اینکـه  200 :(بقره داشت
 »اسـتدراج «) یـا  178 :عمـران  (آل »امـال «امکان دارد سـنت الهـی   

 جریان یافته باشد.) در مورد آنها 182 :(اعراف

 گیري نتیجه
 :نتیجه گرفت گونه نیاتوان  می ،با توجه به روایات مذکور

کـه موجـب هالکـت     ،حوادث طبیعی عالم همچون سیل و زلزلـه . 1
گناهــان اجتمــاعی برخــی و  ۀنتیجــ غالبــاً ،شــود یاي مــ جامعــه

 ن است.اتفاوتی سایر بی
 داراست که غالبـاً  دنیوي مترتب بر خود را اثراتگناهان فردي نیز . 2

هرچنـد ممکـن اسـت داراي     ،کنـد  به صاحب عمل بازگشت می
 اثرات اجتماعی نیز باشد.

تـوان علیـت    مـی  ،با توجه به وجود برخی از ادات حصر در روایات. 3
برخی از گناهان براي نتایج مترتب بـر آن را اسـتفاده کـرد.     ۀتام

ن بـر  امنمؤ ۀاین مطلب از مترتب شدن نتایج قطع رحم در جامع
 اساس برخی از روایات نیز قابل استفاده است.

وجود برخی از اعمال همچون دعـا و صـدقه یـا وجـود برخـی از      . 4
، مـانع بـه   »اسـتدراج «یا  »امال«همچون سنت  ،هاي الهی سنت

برخی  ،هاست. بنابراین وقوع پیوستن برخی از نتایج اعمال انسان
یج مترتـب بـر آن   از اعمال انسان مقتضی به وقوع پیوسـتن نتـا  

 اعمال است و نسبت به آن نتایج علیت ناقصه دارد.
ي اعمال براي مؤمنان ترفیع درجه و یا کفاره اسـت.  ها بازتاب. 5

ولی براي کافران و مشرکان چیزي جز عذاب یا تمام پـاداش  
 نیست.
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 بعامن.......................................................................................... 
قـم،   ، فی غریب الحدیث و األثر ۀالنهای تا، ی، ب بن محمد اثیر جزرى، مبارك ابن

 . اسماعیلیان
احمـد  تحقیـق  ، عـدة الـداعی و نجـاح السـاعیق، 1407فهد حلى، احمدبن محمد،  ناب

 سالمی.جا، دارالکتب اال موحدى قمى، بی

چ ي، ردامـاد یم  نیالـد  جمالتحقیق   ،لسان العرب ق، 1414منظور، محمدبن مکرم،  ابن

 .بیروت، دارالفکر  سوم،

 ، قم، دارالحدیث.الرسول مکاتیب ،ق1419احمدى میانجى، على، 

، نامه جامعـه، »قرآن یدگاهاز د یويدن یفرپاداش و ک یسنت اله«، 1393 ینه،سک آخوند،

 .17ـ12، ص 111 ش

 قم، اسراء.، تسنیم، 1385جوادي آملی عبداهللا، 

 سوم، قم، اسراء.، چ تسنیم، 1389، ـــــ 

(قسـمت   یـوي دن ايیفرهـ در پاداش ها و ک یاله يسنت ها«، 1391محبوبه،  جوکار،

 .13ـ4، ص 100و  99 ، شنامه جامعه، »اول)

احمـد  تحقیـق  ،  الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه،  ق1410،  بن حماد جوهرى، اسماعیل

 . دارالعلم للمالیین، ، بیروت عبدالغفور عطار

، تفصیل وسائل الشیعۀ إلى تحصیل مسائل الشـریعۀق، 1409حرعاملى، محمدبن حسن، 

 .البیت ۀ آلقم، مؤسس

 . ، قم، الشریف الرضیإرشاد القلوب إلى الصوابق، 1412بن محمد،  دیلمى، حسن

 ، بیروت، دارالقلم.مفردات ألفاظ القرآنق، 1412بن محمد،  صفهانى، حسیناراغب 

 .، قم، مدرسه امام مهدىالدعوات (سلوة الحزین)ق، 1407 ،نیالد قطب راوندى،

ــر،پر ي،ســارو ــاب«، 1381 یچه ــا بازت ــددر تأ یســتناشا يکاره ــل و  یی ــانون عم ق

 .127ـ111ص   ،71 ، شها یمقاالت و بررس، »العمل عکس

 ، قم، فیضیه.انعکاس اعمال انسان در دنیاتا،  فخر، قاسم، بی سبحانی

 مطبعۀ حیدریه.نجف، ، جامع األخبار، تا یببن محمد، دشعیري، محم

 کتابچى. ششم، تهران،چ  ،األمالی، 1376صدوق، محمدبن علی، 

 غفارى، قم، جامعه مدرسین. اکبر یعل، تصحیح معانی األخبارق، 1403، ـــــ 

ـ ، تصحیح من ال یحضره الفقیهق، 1413ـــــ ،  دوم، قـم، جامعـه   چ غفـارى،   اکبـر  یعل

 مدرسین.

ه پـنجم، قـم، جامعـ   چ ، المیزان فى تفسیر القرآنق، 1417ى، سیدمحمدحسین، ئطباطبا

 مدرسین.

دانشگاه  ،، تهرانبازتاب اعمال در آیات و روایات ،1395 ی، نوراهللا،خراسانعلیدوست 

 .امام صادق

 . دوم، قم، هجرتچ ، کتاب العینق، 1409بن احمد،  فراهیدى، خلیل

 أمیرالمـؤمنین  امـام  کتابخانـه  اصـفهان،  ،الـوافیق، 1406مالمحسن،  کاشانى، فیض

 .على

دوم، قـم،  چ ، فی غریب الشـرح الکبیـرالمصباح المنیر ،  ق1414حمدبن محمد، افیومى، 

 دارالهجره.

سـوم،  چ طیب موسوى جزائـرى،  تحقیق ، تفسیر القمیق، 1404بن ابراهیم،  قمى، على

 دار الکتاب. قم، 

چ غفارى و محمد آخوندى،  اکبر یعلترجمۀ ، الکافیق، 1407قوب، کلینى، محمدبن یع

 سالمیه.چهارم، تهران، دارالکتب اال

 اي، چ سوم، قم، اسوه. کمره محمدباقرترجمۀ ، رجمه أصول الکافیت، 1375ـــــ ، 

ابوالحسـن  تحقیـق  ، شـرح اصـول الکـافی ،ق1382 بـن احمـد،   مازندرانى، محمدصالح

 .المکتبۀ اإلسالمیۀتهران،  ی،شعران

، تهـران، وزارت فرهنـگ و   التحقیق فی کلمات القرآن الکـریم، 1368مصطفوى، حسن، 

 ارشاد اسالمی.

ـ حسین استادولى و ترجمۀ  ،األمالیق، 1413بن محمدبن نعمان، دمفید، محم  اکبـر  یعل

 غفارى، قم، کنگره شیخ مفید. 

 .الکریم لقرآنرادوم، قم، داچ ، قرآن ترجمه، 1373مکارم شیرازي، ناصر، 

 ه.دار الکتب اإلسالمی، تهران ،تفسیر نمونه ،1374، ـــــ و دیگران

 روایـی قرآنـی، رویکرد با معاصر انسان و الهی ويدنی هاي عذاب، 1394 سیدسعید، میري،

 معارف. نشر دفتر قم، ،عقلی و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


