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 چكیده

واز دست دادن اين فرصت ها در )عليهم السالم( انسان ها به خاطر كوتاهي در اطاعت از خدا و ائمه اطهار 

روز قيامت كه فرصتي براي جبران ندارند، پشيمان مي شوند و حسرت مي خورند به همين دليل يكي از اسامي 

را براي جبران گناهان و يا انجام كار  قيامت در قرآن يوم الحسرة است چرا كه انسان ها تمام فرصت هاي دنيايي

خير بيشتر از دست داده اند و تنها حسرت خواهند خورد. در واقع مي توان گفت حسرت اندوه و پشيماني به 

خاطر از دست دادن فرصت ها است كه در آيات و روايات به عوامل آن اشاره شده است. روش اين پژوهش 

به )عليهم السالم( ا بهره گيري از آيات و تفاسير آن و رواياتي از ائمه اطهار كتابخانه اي است و سعي شده است تا ب

تبيين عوامل حسرت در دنيا وآخرت پرداخته شود. اغلب انسان ها در اين دنيا اسير آمال و آرزوها هستند و اين 

خير ندارد و تمام عمر خود  آرزوها عمر انسان را تباه مي كنند و زماني فرا مي رسد كه انسان تواني براي انجام كار

را صرف مسائلي همچون آرزوها كرده است، تنها اين آمال و آرزوها نيستند كه از انسان سلب فرصت مي كنند 

بلكه اكثر گناهان از قبيل شرك به خدا، حسادت، پيروي نكردن از دستورات خدا و ائمه اطهار )عليهم السالم(، به 

ت خدا و معاد، صبر نكردن بر مصيبت، نگاه هاي حرام و... نيز انسان ها را به استهزاء گرفتن پيامبر، تكذيب آيا

غفلت كشانده اند و زماني انسان از خواب غفلت بيدار مي شود كه اگر در دنيا باشد توانايي و يا فرصت الزم را 

 بيان شد يوم الحسربراي جبران ندارد و اگر در قيامت باشد ديگر زماني براي جبران نيست زيرا قيامت چنانچه 

 است و انسان حسرت گذشته هايش را كه با گناه و غفلت گذشته است خواهد خورد.

 واژگان كليدي: حسرت، ندامت، غفلت، فرصت
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 مقدمه

آن را حسرت يك حالت دروني است كه اغلب انسان ها حداقل يكبار در طول زندگي 

تجربه كرده اند و اين حالت زماني پديد مي آيد كه فرصتي از انسان سلب شده باشد و اين مسئله 

ن اهميت دارد كه يكي از اسامي قيامت هم در قرآن يوم الحسره است زيرا در آن زمان انسان چنا

روايات  ها تمام فرصت ها را از دست داده اند و ضرورت دارد كه انسان ها با توجه به آيات و

 به حسرت مبتال نگردند.تا كمتر دچار اين عوامل بشوند و عوامل حسرت را بشناسند 

در اين پژوهش سعي شده است كه با استفاده از آياتي كه حسرت و معاني مترادف آن را بيان كرده 

است و تفاسير اين آيات و همچنين رواياتي در اين زمينه به بحث از عوامل حسرت در دنيا و 

كه مي توان گفت اكثر اين عوامل گناهاني هستند كه انسان ها را به غفلت و  ت پرداخته شودآخر

در واقع اين پژوهش از دو بخش تشكيل شده است كه هركدام از اين دو ؛ فراموشي كشانيده اند

بخش خود داراي دو فصل مي باشند. بخش اول كليات و مفهوم شناسي است كه شامل يك فصل 

در آن به تعريف و تبيين و اهميت و ضرورت پژوهش و مسائلي از اين قبيل  كليات است كه

آيات و روايات است كه فصل اول آن به بررسي  در عوامل حسرتپرداخته است. بخش دوم 

حسرت در روايات پرداخته شده است  عوامل حسرت در آيات و فصل دوم آن به بررسي عوامل

متنبه گردد و از اين عوامل دوري كند و با تدبير و برنامه  هاميد است خوانندبا بيان اين عوامل و 

هم در آخرت كه در قرآن يوم الحسرة  د، تا هم در دنيا وفرصت ها بهترين استفاده را ببرريزي از 

 است  پشيماني و اندوهي نداشته باشند. هناميده شد
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 از منظر آیاتحسرت در آخرت  عوامل -6

به شرح ذيل مي از منظر قرآن به عواملي تقسيم مي شود كه  عوامل حسرت در آخرت 

 باشند:

 استهزا گرفتن پیامبر فرستاده شدهبه  -الف

و را به به سويشان فرستاده شد و ا يپيامبر سوره ي يس در مورد كسانيكه 03آيه در 

 است: استهزاء گرفتند چنين آمده

 «يَسْتَهْزِؤُنَ بِهِ كانُوا إِلَّا رَسُولٍ مِنْ يَأْتِيهِمْ ما الْعِبادِ عَلَى حَسْرَةً يا»

سف بر بندگان در آخرت بسبب استهزاء و اهانتشان به يعنى اى پشيماني و أ «يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ»

ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كانُوا بِهِ » :ه استپيامبران در دنيا، سپس سبب حسرت را بيان فرموده و گفت

و اين از قول خداى  نمودنداستهزاء و تمسخر مي ايشان را فرستاده مگر آنكه  نيامد « يَسْتَهْزِؤُنَ

نا و يا حسرتا و يا حسرتا تويلكتاب خداى تعالى يا جايي ديگر از و همين طور در است  سبحان

از شدت ندامت و پشيمانى عارض كه بر انسان  استحالتى  و حسرتهم آمده است على العباد، 

 1ماند.بتا قلب او خسته و فرسوده باقى  مي شود

آيه با لحنى بسيار گيرا و مؤثر بر خورد تمام سركشان تاريخ را با دعوت پيامبران خدا يك 

گويد: وا حسرتا بر اين بندگان كه هيچ پيامبرى براى هدايت آنها نيامد  داده مىجا مورد بحث قرار 

ى رحمت خدا را به روى خود بستند، ها واى بر آنها كه دريچه تندمگر اينكه او را به باد استهزا گرف

بيچاره و محروم از سعادت آن گروهى  ه چراغ هاى هدايت خويش را شكستند،ها ك سفا بر آنأ

ا گوش هوش به نداى رهبران ندهند، بلكه به استهزا و سخريه آنها بر خيزند، سپس آنها كه نه تنه
                                                           

جمه مجمع البيان في تفسير القرآن، مترجم: مترجمان، محقق: رضاستوده، تر.فضل بن حسن، طبرسي، 1

 .093و090، صفحهش1033، تهران، فراهاني، 03ج



 

3 
 

ايمان را قبل از خود ديده  گران بى را از دم شمشير بگذرانند، در حالى كه آنها سرنوشت شوم طغيان

ت در اما كمترين عبرتى نگرفتند، و درس نده بودبودند و سرانجام دردناكشان را با گوش شنيد

شود،  اين جمله گفتار خدا است چون تمام اين آيات از سوى او بيان مى همان وادى گام نهادند

به معنى ناراحتى درونى در برابر حوادثى كه كارى از دست انسان در مورد آن  «حسرت» البته

نيز به مفهوم حقيقى در  و غضب ساخته نيست در باره خداوند معنى ندارد، همان گونه كه خشم

زان چنان بود كه هر انسانى از او وجود ندارد، بلكه منظور اين است كه حال اين تيره رومورد 

 1ند؟غرق شد گرداب نجات در اين اين همه وسائلبا گشت كه  مى سفأشد مت آگاه مى وضعشان

تر از آن است كه ندامت را براى آنان اثبات كند،  اى حسرت و ندامت بر بندگان. و اين تعبير بليغ 

بفرمايد: مردم قريه دچار ندامت و حسرت شدند. و اما سبب حسرت و اينكه چرا دچار آن  مثالً

به علت اين دچار حسرت شدند كه »فرمايد:  آمده و مى «ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ ...»  شدند، در جمله

2«هر چه رسول به سويشان آمد، به استهزايش پرداختند.
 

ست، و خواسته حسرت را بر كه مراد از عباد، عموم مردم اآيد  از اين سياق به خوبى برمى

فرمايد: چه حسرتى باالتر از اين كه اينان بنده بودند و دعوت موالى خود را رد  كيد كند، مىآنان تأ

از رد دعوت غير موال و تمرد از  تر است كه رد دعوت موال شنيع كرده تمرد نمودند، و معلوم

 0.استنصيحت خيرخواهان ديگر

 کوتاهی در اطاعت از خدا -ب

                                                           
 .059و051ش، ص1033ارالكتب اإلسالميه، ، د، چ اول، تهران11ناصر، مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج  . 1
2

، ، قم5، چ 13سيد محمد حسين، طباطبايي، تفسير الميزان، مترجم: سيد محمد باقر، موسوي همداني، ج .

.111، صفحه ش1033المي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اس

 .همان .0
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 زمر در مورد كسانيكه كوتاهي در جنب اهلل كردند اينچنين آمده است: 53در آيه 

 «السَّاخِرِين لَمِنَ كُنتُ إِن وَ اللَّهِ جَنبِ فىِ فَرَّطتُ مَا  عَلىَ  يَاحَسْرَتىَ نَفْسٌ تَقُولَ أَن»

آيه ، ه آمده استو جبران اعمال گذشت در آيات قبل از اين آيه دستور مؤكدى براى توبه و اصالح

گويد: اين دستورها به خاطر آن داده شد كه مبادا كسى  مورد بحث در تعقيب آن آمده، نخست مى

و آيات و  هايى كه در اطاعت فرمان خدا كردم. روز قيامت بگويد: افسوس بر من از كوتاهى

بوده )حسرت به ياء متكلم  «حسرتى يا» در اصل «يا حسرتا»كلمه  را به سخريه گرفتم.رسوالن او 

اضافه شده است( و حسرت به معنى اندوه و غم بر چيزهايى است كه از دست رفته و پشيمانى 

ها، و  شود و نتيجه تفريط آرى هنگامى كه انسان وارد عرصه محشر مى بار آورده است.ه ب

بيند،  چشم خود مى ها، را در برابر ها، و شوخى گرفتن جدي كاري ها و خالف كاري مسامحه

ق بر قلب او سايه شود، اندوهى سنگين توأم با ندامتى عمي بلند مى «وا حسرتا»فريادش به 

 1دارد. هاى فوق بيان مى حالت درونى خود را بر زبان آورده و به صورت جمله افكند، و مى

دعوت  آيه بيان آن است كه در آيات كريمه مردم به پيروى از دين اسالم و از مكتب قرآن

منظور اتمام حجت و تعليم و تربيت بشر و اينكه بيگانگان در صحنه قيامت با ه اند.و نيز ب شده

توحيد و خداپرستى سهل انگارى نموده و ه اظهار حسرت نگويند كه چگونه در باره دعوت ب

 2شمرديم. دين اسالم و به پيروى از مكتب قرآن را استهزاء نموده سبك مىه دعوت ب

 0.ها نمايند

                                                           
 . 513 ش، ص1033، ، تهران، دارالكتب اإلسالميه1، چاپ13ناصر، مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج  . 1
 ،13فسير قرآن، محقق: محمد باقر بهبودي، ج، انوار درخشان در ت، حسيني همداني. سيد محمد حسين2

 .251 ق، ص1333، تهران، كتابفروشي لطفي، 1اپ چ
 .019 ص ،3همان، ج.0



 

5 
 

 به خداشرك  -ج

و شرك به خدا بقره از كسانيكه پيروي كور كورانه از رهبران باطل كرده اند  133در آيه 

 چنين آمده است:داشتند 

 أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَ ما هُمْوَ قالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَما تَبَرَّؤُا مِنَّا كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ » 

 بيزارى ما از[  آنان] كه گونه همان تا بود بازگشتى ما براى كاش: »گويند مى پيروان و» «بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ

 به -حسرتهاست مايه آنان بر كه -را كارهايشان خداوند، گونه اين.« جستيم مى بيزارى آنان از[ نيز ما] جستند

 «.نيستند آمدنى بيرون آتش از و نماياند، مى ايشان

فَنَتَبَرَّأَ » كنند اى كاش بازگشتى برايمان بود، ، آرزو مى«وَ قالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنا كَرَّةً»

همانطور كه  «كَما تَبَرَّؤُا مِنَّا» جستيم، ، تا در آن بازگشت، ما از اين خدايان دروغى بيزارى مى«مِنْهُمْ

، اينچنين خداوند به «كَذلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ» جويند، اين خدايان را ديديم كه در آخرت از ما بيزارى مى

دهد و اعمالشان  ستمكارانى كه براى خدا انداد و شركاء گرفتند، )اعمالهم( اعمالشان را نشان مى

حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ، وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ » ،كردند داشتند و پيروى مى همان بود كه غير خدا را دوست مى

، در حالى كه اعمال اين بيچارگان، مايه حسرتشان شده باشد، و ديگر بيرون شدن از آتش «مِنَ النَّارِ

گويند:  در اين جمله حجتى است عليه كسانى كه مي «وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ»برايشان نباشد.

 1ى نيست.عذاب آتش تمام شدن

كند كه به دنيا برگردد و كارهاى بدى را كه انجام داده  كارى آرزو مى در قيامت هر گناه 

خواهند برگردند تا از آنان  كنندگان كه مى ويژه پيروان ستمكاران و گمراه است جبران كند، به

كه آتش  نانچسوزاند  كه اين آرزو بسيار بعيد و حسرتى است كه جان را مى بيزارى جويند، درحالى

                                                           
، ، قم5، چ 1محمد حسين، طباطبايي، تفسير الميزان، مترجم: سيد محمد باقر موسوي همداني، ج. سيد 1

 .315و313 ، صش1033المي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اس
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سوزاند. آرى، پيروى از هواهاى نفسانى و كوتاهى در انجام وظيفه موجب چنين  بدن را مى

دهنده آن است كه اين آيه به كفّار اختصاص دارد، ولى سببى  ظاهر آيه نشان شود. هايى مى حسرت

نند ك ىپيشگان و تبهكاران پيروى م كه موجب صدور حكم شده است، تمام كسانى را كه از ستم

گيرند و همچنين كسانى  ستمكاران مىز كه دين خود را ا است راكسانى گيرد و آيه شامل  دربرمى

توانند سود يا زيان برسانند، حتّى اگر اين افراد  كه اعتقاد دارند غير از خدا افراد ديگرى نيز مى

جاهلى كه قاصر  كلمه توحيد را بر زبان جارى كنند و نماز هم بخوانند و زكات هم بدهند. البته،

 1ست.ا كنند ندارد، مستثنا است و توان شناخت حقيقت و درك آنچه را كه عقول سالم درك مى

: كاشكى براى ما و آنها بازگشتى بود به ون تبرّى متبوعين را مشاهده كنندگويند تابعين چ

چنانچه در جوئيم از ايشان، همچنانكه ايشان بيزارى جستند از ما امروز،  بيزارى مىپس  دنيا،

ها  ايشان نشان دهد رسوائى آنها را، همچنين نشان دهد خدا، اعمال ايشان را حسرته قيامت ب

برايشان يعنى اعمالى كه به زعم آنها نيكو باشد از حج و عمره و ضيافات و صدقات، همه را ردّ 

اشتند از فرمايد و قبول ننمايد و سبب حسرت و ندامت آنها شود. يا اعمال سيئه كه مباشرت د

و نباشد تابعان و متبوعان بيرون  مودن، موجب زيادتى حسرت آنها شودكشتن و دختر به گور ن

نكه اعمال آيه شريفه اشاره دارد به اي ثابت باشند، شدگان از آتش جهنم، يعنى در آن آتش دائم و

انى و صادره از بندگان چنانچه خالف رضاى الهى باشد مقبول نخواهد شد و روز قيامت پشيم

 2.حسرت آنچه فوت شده حاصل آيد

                                                           
، مؤسسه بوستان كتاب)مركز ، قم1، چاپ 1 محمد جواد، مغنيه، موسي دانش، ترجمه تفسير كاشف، ج .1

 .359و333 ، ص1031غات اسالمي حوزه علميه قم(، بليچاپ و نشر دفتر ت
ش، 1030، تهران، ميقات، 1، چاپ 1 تفسير اثنا عشرى، ج، ين بن احمد، حسيني شاه عبدالعظيمي. حس2

 .039 ص
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ها  به فرموده روايات، در قيامت مواقف متعدّدى است، در برخى از آنها مُهر سكوت بر لب

كنند. در بعضى موارد، از  هاى پرحسرت به يكديگر نگريسته و گريه مى شود وتنها با نگاه زده مى

خوانيم كه  كنند. در اين آيه مى نفرين مىاى نسبت به هم ناله و  همديگر استمداد كرده و در صحنه

هاى خود نسبت به رهبرانشان به شدّت پشيمان  ها و عشق ورزى پيروان كفر نيز از حمايت

گويند:  شوند، ولى ديگر كار از كار گذشته و تنها حسرتى است كه در دل دارند و با زبان مى مى

وفا هستند كه از ما  بود. كسانى كه اينقدر بى رو آنها نخواهيم اگر ما بارديگر برگرديم، هرگز دنباله

جويند، ما هم اگر به دنيا برگرديم، از آنان تبرّى خواهيم جست. آنها حسرت  در اين روز تبرّى مى

در مورد عذاب « خلود»خورند، ولى مگر از حسرت كارى ساخته است.در آيات متعدّد، كلمه  مى

وَ ما هُمْ بِخارِجِينَ »  ى كنند، ولى از جمله ى معنا مىرا مدّت طوالن« خلود»بكار رفته است. بعضى 

 1به معناى ابديّت است، نه مدّت طوالنى.« خلود»شود كه  در اين آيه استفاده مى «مِنَ النَّارِ

 غفلت از مرگ -د

 مريم از كسانيكه در مورد قيامت در غفلت هستند چنين ياد شده است: 09در آيه 

 آن ده، بيم حسرت روز از را آنان و» «يُؤْمِنُون لَا هُمْ وَ غَفْلَةٍ فىِ هُمْ وَ الْأَمْرُ   قُضىِ إِذْ الحَْسْرَةِ يَوْمَ أَنذِرْهُمْ وَ»

 «.ندارند آوردن ايمان سرِ و غفلتند در[  اكنون] آنها آنكه حال و گيرد، انجام داورى كه گاه

 ضمير و. باشد مى (سلّم و آله و عليه اللّه صلّى) اسالم مقام عالي پيامبر به خطاب «أَنْذِرْهُمْ وَ» كلمه

 روز در راستين مؤمنين كه چرا؛ گردد مى باز كفار به آمد خواهد هم آيه پايان در چنانكه( هم)

 شوند مى حسرت دچار نظر اين از مؤمنان: شود گفته اينكه مگر. داشت نخواهند حسرتى قيامت،

 يا يعنى. باشند نفرستاده پيشاپيش اند كرده ذخيره آخرت عالم براى كه را آنچه از بيش چرا كه

                                                           
 .253 ش، ص1010، تهران، مركز فرهنگي درس هايي از قرآن، 11، چ 1 محسن، قرائتي، تفسير نور، ج. 1
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 كسى هر حق در كه هنگامى و روز همان، بترسان قيامت روز عقاب و عذاب از را كفار محمد

 قابل پس كند مى عادل خداى را قضاوت آن چون و. شود مى قضاوت رفتارهايش و عقائد طبق

 1.است عادالنه خداوند قضاوت كه چرا. بود نخواهد تغيير و خدشه

 راهى روز آن در زيرا، بترسان آمده پايان به كار كه حسرت روز از را آنانمي فرمايد: خدا 

روز حسرت و ندامت  روز  آن 2.يابند نمى فرصتى خود مسير اصالح براى و ندارند بازگشت به

الحسرة كه يكى از يوم ، آورند و آنها در غفلت بودند و آنها ايمان نمى كار گذشتهزمانى كه است 

برند كه اى كاش بيشتر و بهتر عمل كرده بوديم  است حتى اهل بهشت حسرت مي قيامت اسامى

 0شد. تا درجات آنها بيشتر و باالتر مي

  :برداشت هايي كه مي توان از اين آيه داشت اين است

 «فِي غَفْلَةٍ وَ هُمْ ال يُؤْمِنُونَ»ى كفر است.  غفلت زمينه -1

 3«فِي غَفْلَةٍ وَ هُمْ ال يُؤْمِنُونَ»ى حسرت است.  ايمانى، مايه حال غفلت و بىمرگ در  -2

انسان زمانيكه از خداوند و نعمت هاي پيش رويش غفلت بورزد، پديد آورنده ي نعمت را 

فراموش مي كند و دچار كفران نعمت مي شود و زماني فرا مي رسد كه فرصتي براي جبران 

كه اگر انسان با اين وضعيت وارد قيامت شود دچار حسرت مي شود  نيست و آن زمان مرگ است

روز قيامت روز حسرت و پشيمانى است و همه در آن  كه چرا فرصت ها را از دست داده است.

                                                           
1

.103و100، ص ق1019، تهران ، اسالميه، 1پچا ، 11ج  ،، تفسير آسانخمينيمحمد جواد، نجفي .

ادپژوهش هاي اسالمي ، بني، مترجم: مترجمان، مشهد3.محمد تقي، مدرسي، تفسير هدايت، چاپ اول، ج2

 .33، صش1033آستان قدس رضوي، 
3

، ص ش1010از قرآن، ، مركز فرهنگي درس هايي ، تهران، چاپ يازدهم5، قرائتي، تفسير نو، جمحسن.

233. 

 .همان. 3
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روز پشيمان خواهند بود؛ كافران به جهت نافرمانى خدا و مؤمنان به جهت اين كه چرا عبادت و 

 1.اند اعت بيشترى نكردهاط

 از منظر آیات عوامل حسرت در دنیا -2

 عوامل حسرت در دنيا از منظر آيات به مواردي تقسيم مي شود كه به شرح ذيل مي باشد:

 خدابه ك شر -الف

 سوره كهف آمده است: 32در آيه 

   بِرَبىّ أُشرِْكْ لَمْ يَالَيْتَنىِ يَقُولُ وَ عُرُوشهَِا  عَلىَ خَاوِيَةٌ هِىَ وَ فِيهَا أَنفَقَ مَا  عَلىَ كَفَّيْهِ يُقَلِّبُ فَأَصْبَحَ بِثَمَرِهِ أُحِيطَ وَ»

 «أَحَدًا

 آن در آنچه دادن كف از براى پس. گرفت فرو را هايش ميوه آسمانى آفت و برسد بايد را آنچه رسيد او به تا»

 ( حسرت )به و. بود ريخته فرو آن هاى داربست كه حالى در زد مى هم بر را دستهايش بود، كرده هزينه  باغ

 «ساختم. نمى پروردگارم شريك را كس هيچ كاش اى: گفت مى

 و دشمن احاطه از اين و است، آن كردن نابود از كنايه ديگر چيز هر به يا و ثمر به احاطه

 و يار هر از آدمى اميد ديگر مواقعى چنين در كه شده گرفته اطراف همه از او كردن محاصره

 از كنايه «... كَفَّيْهِ يُقَلِّبُ فَأَصْبَحَ »:فرمود كه چنان هم شود، مى حتمى هالك گشته قطع ياورى

 دست ها كردن رو و پشت با را خود درونى حالت اوقات بيشتر نادم شخص چون است، ندامت

 از است كنايه اند گفته كه طورى به «عُرُوشِها  عَلى خاوِيَةٌ هِيَ وَ »:فرمود اينكه و. سازد مى مجسم

 روى به ديوارها سپس و ريزد، مى فرو آن سقف اول شود مى وقتى خراب خانه زيرا خرابى، كمال

 معناى در اصل: اند گفته هم  بعضى. است سقوط معناى به «وىاخ »كلمه و. افتد مى سقف

                                                           
 .513، بي جا ، بي نا ، بي تا ، ص 3جعفري ، كوثر، ج ،. يعقوب1
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به  گويند كه مشرك و در اين رابطه داستاني آمده است كه برادري1.است بودن خالى يعنى«خلو»آن

 آن گويا و گرديده واقع يهود برادرش سخن ديد ناگاه باغ در آمد صبحى بوده است قطروس نام

 مال به زودى قبالً به او الهام گرديده بود كه خالص ايمان و پاك قلب اثر در الهى به الهام مؤمن

 پنداشت مى حقير و فقير را وى و ثروتمند و شريف را خود و مي كرد افتخار به آن كه برادرش

 موجودات نشو مغرور مال و به دنيا كه بدهد تذكر به او مي خواست و گرديد خواهد تباه و فاسد

 نخواهد فناءپذير  كه است عالم مبدء حقيقت فقط زوالند و فناء معرض در طبيعى عالم

 آن جان اعماق در باشد توانسته موحد مرد آنكه بى گرفت پايان نفر دو اين گفتگوى سرانجام2.بود

 از غافل .بازگشت خود خانه به فكر طرز و روحيه همين با و كند، نفوذ ايمان بى و مغرور ثروتمند

 كيفر بايد و است، شده صادر سرسبزش هاى زراعت و ها باغ نابودى به دائر الهى فرمان اينكه

 شايدو  .شود ديگران براى عبرتى درس سرنوشتش و ببيند جهان همين در را خود شرك و غرور

 صورت به شد، نازل الهى عذاب بود، گرفته فرا را جا همه شب سياه هاى پرده كه لحظه همان در

 بود چه هر انگيز، هول و ويرانگر اى زلزله يا و وحشتناك، و كوبنده طوفانى يا و مرگبار، اى صاعقه

 را نشسته ثمر به زراعت و كشيده، فلك به سر درختان و پرطراوت، باغ هاى اين كوتاه لحظاتى در

 و احاطه را مرد آن محصوالت سو هر از خدا فرمان به الهى عذاب و: كرد ويران و كوبيد هم در

 عذاب معنى به موارد اين گونه در و است احاطه ماده از احيط «بِثَمَرِه أُحِيطَ وَ» .ساخت نابود

 رؤياها سلسله يك با باغ صاحب كه صبحگاهان است، كامل نابودى آن ي نتيجه كه است فراگير

 با شد نزديك كه همين كرد، حركت آن سوى به باغ محصوالت از گيرى بهره و سركشى منظور به

                                                           
، 5، چاپ10ج، موسوي همداني ،سيد محمد باقرمترجم: تفسير الميزان،  حسين، طباطبايي،. سيد محمد 1

 .301و309: ص ش،1033قم، دفتر انتشارات اسالمي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 
2

 .03ش، ص1031، تهران، نهضت زنان مسلمان، 1سيده نصرت، امين اصفهاني، مخزن العرفان در تفسير قرآن، ج.
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 و شد بي فروغ چشمانش و بازماند، تعجب از دهانش كه چنان آن گشت، روبرو وحشتناكى منظره

 فرو خاك بر همه درختان بيداري، يا بيند مى خواب در را صحنه اين دانست نمى .ايستاد حركت از

 چشم به آنجا در زندگى و حيات از اثرى كمتر و بودند، شده رو و زير ها زراعت بودند، غلطيده

 در جغدها انگيز غم هاى ناله و نداشته، وجود سرسبزى زمين هاى آنجا در گويى.خورد مى

 دهانش در آب پريد، اش چهره از رنگ افتاد، طپش به قلبش است، بوده انداز طنين هايش ويرانه

 يك از گويى .ريخت فرو يكباره كرد مى سنگينى او مغز و دل بر غرور و كبر از آنچه و خشكيد،

 هاى هزينه فكر در و ماليد مى هم به را دست ها مرتباً او: است شده بيدار طوالنى و عميق خواب

 همه كه حالى در بود، كرده خرج آن در و نموده فراهم طرف هر از عمر يك در كه بود سنگينى

 اين «أَحَداً بِرَبِّي أُشْرِكْ لَمْ لَيْتَنِي يا يَقُولُ وَ »:فرمود اينكه معناى و1بود. ريخته فرو و رفته باد بر

 اسباب اين و كردم نمى اعتماد و ركون و بستم نمى دل بودم، بسته دل آنچه به كاش اى: كه است

. دانستم مى خدا از را امور همه و پنداشتم نمى مستقل بودم، پنداشته تأثير در مستقل كه را ظاهرى

 2.نمودم هالك را خود و كردم نتيجه بى را كوششم و سعى عمر يك كه تأسف و حيف هزار

 اين اما شد، پشيمان خود باكى بى و كفر از داد، دست از را ثروت آنكه از در واقع بعد

 مال رفتن دست از خاطربه  بلكه بود، نشده پيدا ايمان توجه روى از زيرا نداشت، سودى پشيمانى

 برخى .بود سودمند برايش آورد، مى ايمان واقعاً و بود شده پشيمان كفر از اگر كه است مسلم. بود

                                                           
و  303 صص ش،1033، تهران، دارالكتب االسالميه، 1، چاپ 3مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج ،ناصر .1

303. 
، 5، چاپ 10ج، سوي همدانيمو ،سيد محمد باقرمترجم: تفسير الميزان، حسين، طباطبايي، . سيد محمد 2

 .309 ص ش،1033قم، دفتر انتشارات اسالمي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 
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 1.آورد ايمان يكتا به خداوند و شد نادم واقعاً او: اند گفته

 ادتحس -ب

 مائده در مورد حسادت قابيل چنين آمده است: 01در آيه ي 

 هَذَا مِثْلَ أَكُونَ أَنْ عَجَزْتُ أَ يَاوَيْلَتىَ قَالَ  أَخِيهِ سَوْءَةَ يُوَارِى كَيْفَ لِيرُِيَهُ الْأَرْضِ فىِ يَبْحَثُ غُرَابًا اللَّهُ فَبَعَثَ » 

 «النَّدِمِين  مِنَ فَأَصْبَحَ  أَخِى سَوْءَةَ فَأُوَارِىَ الْغُرَابِ

. كند پنهان را برادرش جسد چگونه دهد نشان او به تا كاويد، مى را زمين كه برانگيخت را زاغى خدا پس، »

[  زمره] از پس «كنم؟ پنهان را برادرم جسد تا باشم زاغ اين مثل كه عاجزم آيا من، بر واى: »گفت[  قابيل]

 «گرديد. پشيمانان

 دانسته، حسد را آن آمدن پديد سبب و دهد، مى خبر آدم پسران داستان ازمائده  02تا  23 آيات

 برساند قتل به حق بنا را خود برادر برادر حتى كه كشاند مى جايى به را آدمى كار حسد فرمايد مى

 اين و ندارد سودى هيچ كه اى پشيمانى گردد، مى پشيمان شده زيانكاران از فهميد كه گاه آن و

 فرمود مى اسرائيل بنى باره در كه است قبل آيات در گفتار به مربوط معنا همين به آيات

 و حسد خاطر به جز حقه دعوت قبول از امتناعشان و خدا فرستاده به ايمان از استنكافشان

  2.نبود ستمگرى

 و پدر كه كند پنهان را او جسد خواست هابيل كشتن از پس كه است قابيل حال بيان آيه

ه ب سرگردانى حالت اينه ب زمانى مدت رفته فرو حيرت در نشوند آگاه او جرمه ب برادرانش و مادر

                                                           
: رضاستوده، مع البيان في تفسيرالقرآن، مترجم: مترجمان، تحقيق، ترجمه مجفضل بن حسن، طبرسي. 1

 .31و33 صص  ش،1033، تهران، فراهاني، 15ج
، 5، چاپ 10ج، موسوي همداني ،سيد محمد باقرمترجم: تفسير الميزان، حسين، طباطبايي، . سيد محمد 2

 .315ص ش،1033قم، دفتر انتشارات اسالمي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 
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 هم با و آمدند كالغ دو كه است شده نقل «الْأَرْضِ فِي يَبْحَثُ غُراباً اللَّهُ فَبَعَثَ» تا اينكه 1برد سر

 وسيله به خدا يعنى .كرد پنهان خاك زير را مقتول جسد پس كشت، را ديگرى يكى و كردند قتال

 به رنج و پدر خشم خاطر به قابيل سرانجام و 2.، كه چگونه جسد را پنهان كندداد نشان او به كالغ

 مانند ولى شد پشيمان او كشتن از وى، كار در حيرتش و سرگردانى و برادر جسد كشيدن دوش

 3.مرگ برادر پشيمان شد نه از گناه و برخي گفته اند ، يعني از 0بود. نشده پشيمان كنندگان توبه

 و بكشد را خود برادر كند مى وادار را آدمى است،كه حسد شوم آثار اين ها همه ي آرى

 داستان اين از افراد كه بايد پس نيست، آن از نجاتى راه كه اندازد مى ندامت آتش در را خود سپس

 5.نورزند اصرار است حسادت آن اثر كه كفرى در سپس و حسادت حس در گرفته عبرت

 از منظر روایاتعوامل حسرت در آخرت  -9

 د كه به شرح ذيل است:نمنظر روايات به مواردي تقسيم مي شوعوامل حسرت در آخرت از 

 امل نبودن به علمع -الف

يكي از عوامل حسرت در آخرت كه در لسان روايات صاحب چنين حسرتي را پر حسرت 

ترين ناميده اند، شخصي است كه در دنيا مردم را به طريق دوستي، عمل صحيح و... دعوت كند يا 

                                                           
، تهران، 1، تحقيق: محمد باقر بهبودي، چاپ 3حسيني همداني، انوار درخشان، ج ،. سيد محمد حسين1

 .312 ص ،ق1333كتابفروشي لطفي ، 
، چاپ اول، تهران، مركز 3رياضي، ترجمه بيان السعادة في مقامات العبادة، ج ،خاني، حشمت اهلل ،رضا .2

 . 011و013 ص، صش1032چاپ و انتشارات دانشگاه پيام نور، 
تحقيق: با مقدمه آية اهلل واعظ مترجم: مترجمان، ، ترجمه تفسير جوامع الجامع، فضل بن حسن طبرسي .0

 .35و33 صص ،ش1033دوم، مشهد، بنياد پژوهش هاي اسالمي آستان قدس رضوي، ، چاپ 2زاده خراساني، ج
، تهران، فراهاني، 3، ج، ترجمه مجمع البيان في تفسيرالقرآن، مترجم: مترجمان، تحقيق: رضاستودههمان .3

 .9، صش1033
، 5، چاپ 10ج، موسوي همداني ،سيد محمد باقرمترجم: تفسير الميزان، حسين، طباطبايي، . سيد محمد 5

 .315 ص ش،1033قم، دفتر انتشارات اسالمي جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 
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چنين كه برخي روايات گفته اند به عدالتي دعوت كند ولي خود طريق عدالت و عمل صالح پيش 

 نگيرد، اينچنين افراد داراي حسرت در قيامت هستند. در ذيل روايتي آقاي مصطفوي مي فرمايد: 

شخص حسرت مي خورد زيرا مي بيند شنوندگان سخن او سعادتمند گشته اند ولي خودش بد »

 1«ر است.بخت و گرفتا

  ايشان در جاي ديگر از سخنانشان مي فرمايند:

مثل اين اشخاص مثل كسي است كه از مطلب حقي كه مطابق قانون عدالت باشد دم زند ولي »

خودش به آن عمل نكند، يا از دين و امام بر حقي ستايش كند و خودش پيروي شيطان كند، 

 النَّاسَ تَأْمُرُونَ أَ» و باز مي فرمايد: 2«تَفْعَلُون لَا مَا ونَتَقُولُ لِمَ»... چنانچه خداي عزوجل مي فرمايد: 

  2«أَنفُسَكُم تَنسَوْنَ وَ بِالْبر3ِِّ«كنيد. مى فراموش را خود و دهيد مى فرمان نيكى به را مردم آيا

 مي فرمايند: )عليه السالم(حضرت صادق

 

 5«الْقِيَامَةِ مَنْ وَصَفَ عَدْلًا ثُمَّ عَمِلَ بِغَيْرِهحَسْرَةً يَوْمَ   إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ»

همانا پر حسرت ترين مردم روز قيامت كسي است كه عدالتي را ستوده و عمل خودش بر خالف »

 «آن باشد.

                                                           
تهران، كتابفروشي  ، 1چاپ، 0في، مترجم: سيد جواد مصطفوي، جكليني، اصول كا ،بن يعقوب. محمد 1

 .31ش، ص1039علميه اسالميه، 
 2آيه  ،(31. صف)2
، تهران، كتابفروشي 0، ج1كليني، اصول كافي، مترجم: سيد جواد مصطفوي، چاپ  ،. محمد بن يعقوب0

 .331ش، ص1039علميه اسالميه، 
 33آيه  ،(2. بقره)3
، 3، چاپ 2اسالميه(، محقق: علي اكبر غفاري، محمد آخوندي، ج-كليني، الكافي)ط ،. محمد بن يعقوب5

 .299ق، ص1333تهران، دارالكتب اإلسالميه، 
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عالمه مجلسي در كتاب خود بر شرح كافي در ذيل اين حديث دقيقاً همان مضمون كالم آقاي 

 1دو آيه استشهاد مي كنند.مصطفوي را تكرار و به همان 

 در اين باره روايات متعددي موجود است كه ما تيمماً و تبركاً چند روايت ذكر مي كنيم:

خبر مي داد كه )صلي اهلل عليه و آله( را كه از رسول خدا )عليه السالم( سليم گويد شنيدم امير المؤمنين 

 آن حضرت در سخنش مي فرمود:  

دانشمندى كه علم خود را بكار بسته و اين رستگار است و دانشمندى مردم دانشمند دو قسمند: »

عمل  كه علمش را كنار گذاشته و اين هالك شده است. همانا دوزخيان از بوى گند عالم بى

اى را بسوى  تر است كه در دنيا بنده آن كس سخت  دراذيتند و ميان دوزخيان ندامت و حسرت

دا كرده و خدا به بهشتش در آورده است و خود خدا خوانده و او پذيرفته و اطاعت خ

كننده را بسبب عمل نكردن و پيروى هوس و درازى آرزويش به دوزخ درآورده است،  دعوت

 2«پيروى هوس از حق جلوگيرد و درازى آرزو آخرت را از ياد برد.

 فرمودند: )عليه السّالم( امام باقر 

نزد خداوند نخواهيد رسيد مگر آنگاه كه عمل كنيد و به  به شيعيان ما برسانيد كه به مقامات عاليه در»

خورند كه از عدالت بحث كنند، ولى در هنگام  مى  شيعيان ما بگوئيد كسانى روز قيامت بيشتر حسرت

 0«كار بردن آن خوددارى نمايند و با عدالت رفتار نكنند.

 

                                                           
مجلسي، مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول، محقق: سيد هاشم رسول  ،باقر بن محمد تقي. محمد 1

 .121و123صق، ص1333، چاپ دوم، تهران، دارالكتب اإلسالميه، 2محالتي، ج
، تهران، كتابفروشي 1، ج1كليني، اصول كافي، مترجم: سيد جواد مصطفوي، چاپ  ،. محمد بن يعقوب2

 .55 ص331ص ش،1039علميه اسالميه، 
(،  33مجلسي، ايمان و كفر ) ترجمه كتاب اإليمان و الكفر بحار األنوار جلد  ،محمد باقر بن محمد تقي .0

 .332ش، ص1031هران، انتشارات عطارد، ، ت1، چاپ2 يز اهلل عطاردي قوچاني، جمترجم: عز
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 مال اندوزی-ب

در اين رابطه چنين آمده است كه ايشان مي  )عليه السالم(امير المؤمنين در حديثي از حضرت 

 فرمايند:

]فَوَرَّثَهُ رَجُلًا[ فَوَرِثَهُ  -يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَسْرَةُ رَجُلٍ كَسَبَ مَالًا فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ  الْحَسَرَاتِ  أَعْظَمَ  إِنَ»

 «الْجَنَّةَ وَ دَخَلَ الْأَوَّلُ بِهِ النَّار رَجُلٌ فَأَنْفَقَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ فَدَخَلَ بِهِ

بزرگترين حسرت ها در روز قيامت ، حسرت خوردن مردي است كه مالي را به گناه گرد آورد ، »

و آن را شخصي به ارث برد كه در اطاعت خداي سبحان بخشش كرد و با آن وارد بهشت شد ، و 

 1.«گرد آورنده ي اولي وارد جهنم شد 

در ذيل اين روايت مي گويند كسب مال در غير طريق اطاعت الهي دو احتمال آقاي خوئي 

 دارد :

.اين كسب مالش به صورت حرام بوده مثل اين كه كسي با ربا مال به دست آورد ولي آن مال به 1

 فرزندش برسد و فرزند نداند كه از حرام جمع شده و آن را انفاق مي كند.

نشده و اصل كسب حالل بوده ولي به خاطر آن حرامي را .اين كه مال از جهت حرام جمع 2

 مرتكب شده مثل كسي كه به خاطر كسب در آمد روزه اش را ترك مي كند.

در هر دو صورت حسرت اين كه مالي را كه او به خاطر جمع كردنش در عذاب است شخص 

 ديگري به خاطر همان مال در بهشت است.

 2«في كل عصر  كثيرةامثاله »در آخر ايشان مي فرمايند : 

                                                           
1

.525و523 ص، ص329ش، حكمت 1013شر بضعة الرسول، محمد،دشتي، نهج البالغه، چاپ اول، قم، ن.
 مترجم: حسن زاده آملىٍ، حسن و كمره، نهاج البراءة في شرح نهج البالغه، م هاشمى خويى ، حبيب اهلل. 2

 .533، صق1333، مكتبة اإلسالمية،  تهران ،3، چاپ 21ج ،  : ميانجى، ابراهيممحقق، اى، محمد باقر
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روايت كرده كه آن حضرت )عليه السالم( قاسم بن عروه از مردي از امام با قر يا امام صادق 

 فرمود:«اينچنين خداوند اعمالشان را حسرت بر آنان مي نماياند.»بقره :  133در معني آيه 

انجام دهد و ماند از اينكه بدان وسيله كار خيرى  آورد و محروم مى مردى مالى بدست مى» 

دهد، پس آن مرد آنچه را  برد و كار خيرى بدان سبب انجام مى ميرد و ديگرى آن را به ارث مى مى

خورد  مى  بيند )آنجاست كه حسرت بدست آورده بصورت كارهاى نيكى در نامه عمل ديگرى مى

 1«نمودم( كه اى كاش خودم آن مال را در راه خير مصرف مى

در قسمت اول بحث ، آقاي ابن ابي الحديد در )عليه السالم( در ذيل روايت امير المؤمنين 

 شرح خود بر نهج البالغه مصداقي تاريخي را مثال مي زند و مي گويد: 

در مورد عمربن عبد العزيز گفته شده كه او سعيدي فرزند شقي بود زيرا پدرش از جهت واليت »

ه از جانب عبد الملك برادرش به او رسيده بود مال زيادي در غير بر مصر و شام و عراق و....ك

طاعه خدا جمع كرده بود و همين طور از جانب پدر بزرگش مروان نيز مال زيادي به او رسيده 

بوده كه وقتي به خالفت رسيد بين مردم اعالم كرد كه اين اموال از راه غير شرعي جمع شده و 

 2«ين مردم تقسيم و انفاق كرد.همه را به بيت المال ريخت و ب

روايات ديگري هم وجود دارد كه در اين دست قرار مي گيريد مانند روايتي از حضرت 

 كه ايشان مي فرمايند : )عليه السالم( صادق

حق مال اين است كه حرام بدست نيارى، در حرام صرف نكنى، از جاى الزم دريغ ننمائى و »

بجاى غير الزم خرج ننمائى، و در صورتى كه مال خداست )و البته مال اوست( جز به راه خدا 

                                                           
خ مفيد، ، كنگره ي شيبن محمد، مفيد، األمالي)للمفيد(، محقق: حسين ولي، علي اكبر غفاري، قم . محمد1

 .223، صق1310
شرح نهج البالغه البن أبي الحديد، مصحح: محمد  مدايني، ،حميد بن هبه اهلل ابن أبي الحديد. عبد ال2

 .33، صق1333، قم، مكتبه آيه اهلل المرعشي النجفي، 23ابوالفضل ابراهيم، ج
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مصرف نكنى، آن كس را كه ممكن است ترا نستايد )و قدر زحماتت را نشناسد، يعنى وارث را( 

ندارى، كه البته پس از تو نيز در اموالت جانشين خوبى نخواهد بود، و آنها را به راه بر خود مقدم 

اطاعت خداى تو مصرف نخواهد كرد، در نتيجه تو خود او را بر اين تصرفات ناروا در مالت 

اى، و چنانچه وارث به حال خود بينديشد )دلسوز خويش باشد( و ميراث ترا در  كمك كرده

 1.«، پشيمانى و كيفر گريبان ترا گيرد ، غنيمت را او برد و گناه، حسرتطاعت خدا صرف كند

 ویسستی و کاهلی در امور اخر -ج

روايات را مي توان مخصوص كساني دانست كه در دنيا دچار غفلت شده اند و اين قبيل 

 ذكر شده كه)عليه السالم( در آخرت حسرت غفلتشان را مي خورند. مثل روايتي كه از حضرت علي

سستي و كاهلي در دنيا ضايع » «الدُّنْيَا إِضَاعَةٌ وَ فِي الْآخِرَةِ حَسْرَة  فِي  التَّوَانِي»ايشان فرمودند : 

 2«كردن است و در آخرت حسرت خوردن

 ل خوانساري در شرح خود بر غررالحكم در ذيل اين روايت چنين فرموده اند : آقا جما

آخرت باشد و اين كه آن در دنيا ضايع كردن عمر و ممكن است مراد همين كاهلي در )امور( »

 3«فرصت است )غفلت در دنيا( و در آخرت حسرت خوردن و پشيماني كشيدن.

است در )عليه السالم( روايت ديگري كه مي توان در اين قسم آورد روايتي از امير المؤمنين 

شتاب به سوي اعمال  نهج البالغه كه ايشان پس از چندي نصيحت در مورد 33قسمتي از خطبه 

 پسنديده مي فرمايند : 

                                                           
، تهران، مؤسسه اميركبير، 1چاپ، شعبه، حراني، تحف العقول، مترجم:احمد جنتيحسن بن علي ابن  .1

 .321ص ،1012
اپ ، چ. عبد الواحد بن محمد تميمي، آمدي، غررالحكم و دررالكلم، محقق و مصحح : سيد مهدي رجائي2

 .93، ص ق1313، قم، دارالكتاب اإلسالمي، 2
لحكم و دررالكلم، محقق: ، شرح آقا جمال خوانساري بر غررامحمد بن حسين، آقا جمال خوانساري .0

 .31، ص ش1033، تهران، دانشگاه تهران، 3، چاپ 2جالل الدين حسيني ارموي محدث، ج
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 «قْوَة...... فَيَا لَهَا حَسْرَةً عَلَى ذِي غَفْلَةٍ أَنْ يَكُونَ عُمُرُهُ عَلَيْهِ حُجَّةً وَ أَنْ تُؤَدِّيَهُ أَيَّامُهُ إِلَى الشِّ»

 1«حسرت و اندوه بر آن بي خبري كه عمر او بر او حجت است و پايان زندگيش شقاوت»

 خوئي در ذيل اين حديث مي فرمايد كه:  آقاي

عمر او به زبان حال شاهد اعمال اوست كه چگونه در حال غفلت ، معصيت و گناه خدا كرده در »

صورتي كه خدا او را براي رسيدن به سعادت در اين دنيا آزاد گذاشته بود اما زندگي او را به 

داد و او حسرت عمر بر باد رفته اش را  شقاوت كشاند و دنيا در آخرت بر گناه او گواهي خواهد

 2«مي خورد.

همانا انسان سركشي مي كند براي اينكه » 0«اسْتَغْنى رَآهُ أَنْ  لَيَطْغى الْإِنْسانَ إِنَّ »َّو در پايان آقاي خويي به آيه 

 اشاره كرده و به شرح ادامه روايت مي پردازند.، « خود را بي نياز مي پندارد

 حسرت در دنیا از منظر روایات عوامل -2-2-2

عوامل حسرت در دنيا از منظر روايات به عواملي تقسيم مي شود كه به شرح ذيل مي 

 باشند:

 حسادت -الف

شايد بتوان اولين مورد از موارد روايات را مربوط به حسرتي كه حاصل از حسادت است 

 فرمايند:كه مي )عليه السالم( بر شمرد، مثل روايتي از حضرت صادق

حسود هميشه نفس مي زند و داراي دلي پر از غم و اندوهي مداوم و او زياد حسرت مي خورد » 

                                                           
 ص، ص33ش، خطبه 1013، قم، بضعه الرسول عليهاالسالم، 1. محمد، دشتي، ترجمه نهج البالغه، چاپ 1

 .11و13
 مترجم: حسن زاده آملىٍ، حسن و كمره، ة في شرح نهج البالغه، منهاج البراء هاشمى خويى ، حبيب اهلل. 2

 .335، صق1333، مكتبة اإلسالمية،  ، تهران3، چاپ 3ج ،  : ميانجى، ابراهيممحقق، اى، محمد باقر
 .3و3(، آيه 93. علق)0
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 1«و بدي هاي او چند برابر است و او همواره غصه مي خورد اگر چه بدنش سالم باشد.

براي اينكه امثال اين روايت را خوب و دقيق بفهميم بايد گذري به مفهوم حسادت و فرق 

 هيم مشابه داشته باشيم:آن با مفا

عالمه مصطفوي در مورد حسد و قبح آن از نظر عقل و شرع و همين طور فرق آن با غبطه اين 

حسد آنست كه نعمتى را كه خدا ببرادر دينى تو داده، براى او نخواهى و از  »چنين مي فرمايند: 

نرسد ولى غبطه آن آن رنج برى و آرزوى زوال آن را داشته باشى چه آنكه به خودت رسد يا 

 است كه با نعمت او كارى نداشته باشى و آرزو كنى كه خودت هم مثل آن نعمت را داشته باشى.

حسد از نظر عقل و شر مذموم و ناپسند است، زيرا حسد بيمارى دلست و بدخواهى برادر 

 2«اومسلمان و ناراحتى از لطف و نعمت يزدان و اعتراض بر عدالت خداى تعالى و نظام احسن 

 آقاي نراقي در مورد حسد مي فرمايند: 

مخفي نماند كه باعث و منشأ همه ي اين ها)حسد( محبت دنياي دنيه و منافع آن است، زيرا كه »

به جهت تنگي دنيا و محصور بودن منابع آن، محل نزاع و خصومت مي شود، چون ممكن نيست 

ز دست ديگري بيرون رود به خالف كه منفعتي از آن مال و منصب به كسي برسد مگر اين كه ا

 3«آخرت، كه چون آن را تنگي نيست لهذا نزاع و خصومتي ميان اهل آن نمي شود.

)عليه در اين باره كه حسد حسرت در دنيا را در پي دارد و تقبيح اين عمل از امير المؤمنين

 روايتي وارد شده است كه قابل تأمل است، ايشان مي فرمايند: السالم( 

                                                           
مستغفري، روش تندرستي در اسالم / ترجمه طب النبي و طب الصادق)عليهماالسالم(،  ،. جعفر بن محمد1

 .132و131ش، صص1011، قم، مؤمنين، 0محمد خليلي، چاپ  -مترجم: يعقوب مراغي
، ش 1039تهران،، 1، چاپ 0، مترجم: سيد جواد مصطفوي، ج كلينى، أصول الكافي ،. محمد بن يعقوب2

 .311ص
 .013و013صش، ص1019، تهران، آدينه سبز، 2راج السعاده، چاپ نراقي، مع ،. احمد0
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كه به مظلوم شباهت دارد، او همواره، حسرت مي كشد، دلش غمگين است و حاسد ظالمي است »

 1«اندوه از او دست بر نمي دارد.

 آرزو های دنیوی -ب

مورد ديگري از حسرت دنيوي را مي توان حسرت ناشي از تلف كردن عمر در رسيدن به 

نهج البالغه مي  309شرح حكمت  آرزوها ي طول و دراز شمرد در اين باره ابن ابي ألحديد در

 گويد:

اين صورت غالب مردم را فرا مي گيرد چون غالب مرد م در تالش براي رسيدن به آرزوها يشان »

 هستند ولي برخي از آن ها به آرزوها يشان مي رسند چون آرزوها استمرار دارد و تمامي ندارد.

 نروح و نغدو لحاجاتنا

 

  و حاجة من عاش ال تنقضي

  مع المرء حاجاته تموت

 

 .و تبقى له حاجة ما بقي

خالصي نداردمي ميرد  مي رويم و تالش مي كنيم براي نيازهايمان و نياز كسي كه زندگي مي كند

 2«باقي مي ماند براي او نياز هاي چيزهاي باقي مانده. .......نيازهايش

 در مورد آرزوها فرموده اند:  )عليه السالم(همچنين امام علي

اي بندگان خدا، بدانيد كه آرزو عقل را مي برد، و به دروغ وعده مي دهد، و به غفلت بر مي »

انگيزد، و حسرت به بار مي آورد، پس آرزو را دروغ دانيد كه فريب است، و انسان آرزوگرا در 

 3«پرده پندار خويش گرفتار.

شان قدم مي پس اكثر مردم با حسرت مي روند و در آخرت با سختي و تعب آرزوهاي

                                                           
(،  33مجلسي، ايمان و كفر ) ترجمه كتاب اإليمان و الكفر بحار األنوار جلد  ،محمد باقر بن محمد تقي. 1

 .315ص ش،1031، تهران، انتشارات عطارد، 1، چاپ 2 مترجم: عزيزاهلل عطاردي قوچاني، ج
2

 ، تهران، دفتر نشر فرهنگ 1، چاپ23حكيمي، الحياه، مترجم: احمد آرام، جعلي، محمد، محمد رضا .

 .35ش، ص1013اسالمي، 
3

 .513، ص1همان، ج.
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گذارند چون آن آرزوها در امور دين و آخرت نبوده از آن سؤال مي شود و از خدا طلب عفو مي 

 1كنند.

 است كه مي فرمايند:  )عليه السالم(شرح باال در ذيل حديث امير المؤمنين

[ مَالِهِ وَ لَمْ تُسَاعِدْهُ  فِي طَلَبِ ]آمَالِهِ بَدَنَهُ   صَفْقَةً  وَ أَخْيَبَهُمْ سَعْياً رَجُلٌ أَخْلَقَ  إِنَّ أَخْسَرَ النَّاسِ»

 « الْمَقَادِيرُ عَلَى إِرَادَتِهِ فَخَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا بِحَسْرَتِهِ وَ قَدِمَ عَلَى الْآخِرَةِ بِتَبِعَتِه

مله و نا اميد ترين افراد در تالش، مردي است كه تن در رسيدن اهمانا زيانكار ترين افراد در مع»

پس با حسرت از دنيا برود و با  قديرها با خواست او هماهنگ نباشد،آرزوها خسته كرده، اما تبه 

 2«بار گناه به آخرت روي آورد.

در اين باب كه ايشان مي )عليه السالم( همچنين است حديث ديگري از حضرت علي

 فرمايند: 

شش كند هنگاميكه اي شيخ هركس دو روزش مساوي باشد مغبون است، و هركس براي دنيا كو»

از دنيا مي رود بسيار حسرت مي خورد، هركس روز بعدش از روز قبل بد تر باشد او را محروم 

 3«گويند.

  آقاي آخوندي در ذيل اين روايت مي فرمايد:

حسرت شخص به خاطر اين است كه طالب دنيا در معامله اش، طرف معامله خودش است و به »

خاطر اين كه خودش را صرف آرزوهايش كرده ولي ميزاني كه از اين حسرت خودش حاصل 

شده، او را به آرزوهايش نمي رساند و او در معامله اش خسارت كرده و حاصل خسارتش در 

                                                           
1
 .35، ص1333، قم، مكتبه آيه اهلل مرعشي نجفي، 23بن أبي الحديد، مدايني، شرح نهج البالغه، جا .

2
، ص 303ش، حكمت 1013ليهاالسالم، ، بضعه الرسول ع، قم1پ ، چامحمد، دشتي، ترجمه نهج البالغه.

525. 

3
يزاهلل عطاردي (، مترجم: عز33فر )ترجمه بحار األنوارجلد مجلسي، ايمان و ك ،بن محمد تقيمحمدباقر.

 .131ص ش،1031، تهران، انتشارات عطارد، 1، چاپ2 قوچاني، ج
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 1«ايد جواب كارش را بدهد.دنيا حسرت و در آخرت نيز ب

در اين قسمت مي توان از حسرت كساني كه با دنيا گره خورده اند ياد كرد، چرا كه همين 

آرزوها انسان را با دنيا عجين مي كند به طوريكه انسان قصد جدايي از آن را ندارند چنانكه جناب 

 شيخ حر عاملي در كتاب خود چنين آورده اند كه:

 فرمودند: لسالم( )عليه اامام صادق 

 2«كسيكه زياد با دنيا گره خورده باشد حسرت و اندوهش هنگام جدايي از آن زيادتر خواهد بود.»

 

 

                                                           
1

ج ، ، محمد باقرحسن زاده آملىمترجم: ، نهاج البراءة في شرح نهج البالغه، م هاشمى خويى ، حبيب اهلل.

 .533، صق1333، مكتبة اإلسالمية،  ، تهران3، چاپ 21

2
، 1محمد بن حسن شيخ، حر عاملي، جهاد النفس وسائل الشيعه، مترجم: علي افراسيابي نهاوندي، چاپ .

 .230ش، ص1013قم، نهاوندي، 
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 نتیجه گیری

آدمي درهر حال مرتكب اشتباهاتي است كه بسياري از آن ها غيرقابل جبران است و يا 

اينكه در خواب غفلت فرو رفته است و همه ي اين ها جز پشيماني و حسرت براي انسان ثمري 

از عوامل حسرت در دنيا و آخرت سخن به ميان آمده است وهم در روايات در آيات هم ندارد و 

همچون شرك، عواملي كه در آيات بيان شده است، ريشه در گناهان دارد  و اكثر اين عوامل

و حسادت، خرج اموال در راه بي دين كردن افراد، به مسخره گرفتن پيامبر فرستاده شده و... 

سخن به ميان آمده است از جمله حسادت، كوتاهي در اطاعت از خدا  عواملي كه در روايات از آن

.. است كه انسان با شناخت اين عوامل كه همه ريشه در گناهان دارد در مي و. )عليهم السالم(و ائمه

 يابد كه بايد از گناهان دوري كند تا در غفلت نيفتد و خود را در آتش حسرت و ندامت نسوزاند.
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 پیشنهاد

 مي توانند مورد بررسي واقع شوند از جمله:  اين عنوانهاي ديگري كه بجز عنوان 

 تأثير رواني حسرت بر زندگيحسرت و  .1

 مصداق  هاي حسرت در زندگي فردي و اجتماعي افراد .2

 مي باشند.
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