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 چکیده

های شکنی برای او توجه دادن انسان به آثار و عکس العملهای قرآن برای هدایت بشر و غفلتیکی از روش

العمل اعمال نیز که عکس باشد. که تأثیر بسزایی در فرآیند تربیت و هدایت دارد. موضوع این رسالهاعمال او در دنیا می

 العمل اعمال در دنیا از دیدگاه آیات و روایات است.ی قرآنی و تبیین عکسدر دنیاست در راستای همین شیوه

باشد. اگر اعمال انسان صالح و های دنیوی نیز میهای اخروی دارای بازتاباعمال ما در دنیا عالوه بر تجسم

باشد مانند گشایش در گذارد که بعضی از این آثار مادی میی در حیات دنیوی او میشایسته باشد تأثیرات مثبت و فراوان

ها، افزایش رزق و روزی، برکت پیدا کردن نسل، حتی تأخیر در اجل و افزایش عمر و برخی از امور و نجات از سختی

حکمت، افزایش ایمان و  باشد مانند برخورداری از حیات طیب، بصیرت، شرح صدر، علم،آثار غیرمادی ومعنوی می

فراوانی توفیقات. و اما اگر اعمال انسان سوء و ناپسند باشد تأثیرات منفی و سختی در زندگی دنیای او بدنبال دارد. 

باشند مانند حدود، های معینی از طرف شارع مقدس میهای منفی تشریعی هستند و دارای قانونبعضی از این بازتاب

های اعمال سوء تکوینی هستند و طبق قانون عمل و عکس کفارات و بعضی از عکس العملقصاص، دیّات و تعزیرات، 

شوند مانند های منفی اعمال سوء نیز برخی مادی هستند و مربوط به فرد میشوند. عکس العملالعمل در عالم اجرا می

انند نزول بال و مصائب ها، کوتاهی عمر و برخی مادی واجتماعی هستند متنگی رزق، زوال نعمت، نزول سختی

اجتماعی، اختالفات، تسلط اشرار، سلب عدالت اجتماعی و برخی دیگر مانند یأس و ناامیدی، ضیق و تنگنا،  حیرت و 

های غیرمادی اعمال ناشایست سرگردانی، امهال و استدراج، قساوت قلب، انحراف دل و طبع و ختم آن از عکس العمل

-شناسی، عکسشد مطالب این رساله در طی سه فصل تحت عناوین کلیات و مفهومباشند. براساس آنچه که ذکر می

گردد به این صورت که پس از بیان کلیات العمل اعمال سوء در دنیا مطرح میالعمل اعمال صالح در دنیا، و عکس

های معنوی لعملاهای مادی و عکسالعملعناوین همنوا مورد بررسی قرار گرفته است. سپس به تبیین و توضیح عکس

های العملاعمال صالح پرداخته شده است. و پس از آن به آثار سوء اعمال در دنیا پرداخته شده که در سه گفتار عکس

 است. مادی و غیرمادی اعمال سوء مورد بررسی قرار گرفته های تکوینیالعملتشریعی و عکس

 روایات ، قرآن دنیا،  ،اعمال ها:کلید واژه
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