
 

 

 عوامل حسرت در قیامت از دیدگاه قرآن کریم

 اعراض از یاد خدا

  اشاره

و  قرآن کریم کتاب هدایت و رستگاری، معجگۀ جاویاد نباوی، برهاان روشان الهای
ی نجاات و هاا است. خداوند متعال در قرآن کریم، هماه راه 1نورافکن مسیر زندگانی

های سقوط را بیان کرده است. یکی از مباحثی که در آیات زیاادی از قارآن بادان  راه
حدود هفتاد نام برشمرده است که هر  ،امتیقرآن کریم برای ق اشاره شده، معاد است.

وم یا»امات یق یهاا از اسام یکای 2کناد.  یامت اشااره مایاز وقایت ق یا کدام به گوشه
« یاوم الحسارة»دهد مردم را از  دستور می به پیامبر اکرماست. قرآن کریم « الحسرة
نیاگ از آن روز و حسارت باگر  آن  بیات در روایات فراوانای از اهال 3بیم دهد.

فرماید:  میدر صحیفه سجادیه  به عنوان نمونه امام سّجاد ؛سخن به میان آمده است
وذ  ِبَک » ِص   ِمَن   َو َنع  ْظَمىَ َو اْلم  ْبلَرىاْلَجْسَرِة اْلع  باریم باه تاو، از حسارت و   یپناه م» 4«:يَبِة اْلك 

 .«بت بگر یمص
عوامل حسرت در قیامت زیاد است و از آنجا کاه توضایح هماه عوامال حسارت از 
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توضایح پانج های بعاد باه و جلسهاین جلسه  درحوصله این مجموعه بیرون است، 
کنیم.  ده، بسنده مایترین عوامل حسرت که در قرآن کریم به آن اشاره ش عامل از مهم

 دوستی باا گمراهاان؛ ترک عمل صالح؛ ؛این عوامل عبارتند از: رویگردانی از یاد خدا
 ظلم؛ غفلت. 

یعنای رویگردانای از یااد  ،به توضیح اولین عامل ،شناسی در این جلسه پس از مفهوم
 پردازیم. خدا می

 حسرت چیست؟ 

ه فاوت شاده کا  اسات گیاد بار چیاندوه شد ،شناسان معتقدند حسرت غالب لغت
ه باه خااطر از کااند که حسرت، غمی اسات  برخی از اهل لغت تصریح کرده 1است.

.ساتین، هر غمی حسرت نیبنابرا .شود د مییا  تجد دهیدست رفتن فا
برخای نیاگ  2

ل یفی تبادیمان را به جانور ضاعیه شخس پشکدانند  د  مییمانی شدیحسرت را پش
ار ت 3سات.ین ت و نفعای در اویچ خاصیه هکند ک می س  یعنای انادوه  ،در مجماوع ح 

ه فوت شاده و از دسات رفتاه اسات و شاخس کگ  یخوردن و پشیمان شدن بر چ
 تواند. ولی نمی 4،دینما کخواهد آن را دوباره تدار می

و در آیاتی نیگ به معناای کناایی آن آیه از قرآن آمده  53در  ،واژه حسرت با مشتقاتش
و ... اشاره شده است. حسرت خوردن، به آخرت اختصاص « یا ویلتا»با الفاظی چون 

شاوند.  های انسان در دنیا نیگ سبب حسارت او می بلکه برخی اعمال و حالت ؛نداشته
توضیح ایان عوامال به  ،از آنجا که موضوع سخن در عوامل حسرت در آخرت است

 .مپردازی می

 دلیل نامگذاری قیامت به روز حسرت

نامند که در آن روز همه مردم، چه نیکوکاار  روز قیامت را بدان علت روز حسرت می
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خورند: نیکوکاار از انجاام نادادن  و چه گناهکار، از کوتاهی در حق خدا حسرت می
 1عمل نی  بیشتر و گناهکار از عمل نکردن به دستورهای الهی.

ة  »ر مفسران در تفسیبرخی  سر  آشکار شدن کوتاهی ظالماان در  ی چونموارد« ی وم  الح 
ور شادن آتاش جهانم و  حق خدا، مشاهده جایگاه بهشتیان از سوی جهنمیان، شاعله

از ماراد برخای نیاگ معتقدناد  .اند را از علال حسارت دانساته ...  سوختن کاافران و
چناد  هار 2شاود. های یااد شاده می حسرت، جنس آن است و شامل هماه حسارت

ولی درجات آن بسیار متفااوت اسات و حسارت  ،حسرت روز قیامت عمومی است
 3سودی به حال افراد نخواهد داشت.

ایان  ،گذاری روز قیامات باه روز حسارت برخی دیگر از دانشوران معتقدند دلیل نام
ها مشاخس  شود و جهنمی و بهشتی بودن انساان است که در آن روز حکم صادر می

کااران  مایاه حسارت گناه ،وضعیتی از دست دادن ساعادت ابادیگردد. در چنین  می
ـْمفـي»فرماید:  چنانکه خداوند می 4؛خواهد بود َوهو ْمـرو ِضيَاأْلَ ِإْذقو َِ ْمَیْوَماْلَحْسَر َوَأْنِذْرهو

وَن ُو ْؤِم ْمالیو َوهو  5.«َغْتَلة 
آشانا « روز حسارت»این  که با مفهوم حسرت و دلیال نامگاذاری روز قیامات باه 

« اعاراض از یااد خادا»یعنای  ،ترین عوامل حسرت در این جلسه یکی از مهم ،شدیم
 .کنیم در جلسات بعدی به دیگر عوامل مهم اشاره می اّله اشاره و انشاء

 اعراض از یاد خدا

اعاراض »ترین عوامل حسرت در روز قیامت، رویگردانی از یاد خادا یاا  یکی از مهم
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از  ه اعامکو فراموشی است « غفلت»در برابر  «رکتذ»  نهما« رکذ»است. « عن ذکر اّله 
در  2،گونه که از ذکر زباانی ساخن گفتاه قرآن کریم همان 1به قلب و زبان است. رکتذ

 فرماید: چند آیه درباره ذکر قلبی نیگ سخن گفته است. به عنوان نمونه می
َشْیطاناً» ْ َلهو َقیِّ ْحمِننو َعْنِذْکِرالرَّ ْمَعـِنَوَمْنَیْعشو وَنهو ـدُّ ـْمَلَیصو هو َوِإنَّ َقـِرین  َوَلهو َفهو

وَن ْهَتدو ْممو هو وَنَأنَّ ِبیِلَوَیْحَسبو ْعـَداْلَمْشـِرَقیْنالسَّ َكبو َُ ِإَذاَجاَءَناَقاَلَیاَلْیَتَبْیُِیَوَبْی َحتیَّ
 اباد، اد خادا رو  برتیاور  زناد و از کاس خود را باه کو هر » 3:«َفِبْئَساْلَقِرینو

هاا آناان را  بانین او خواهد بود. شینش م که همواره همیگمار بانی را بر او مییش

ه باا فارا کاگاه  آن ،پندارند افته مییت یدارند و آنان خود را هدا از راه خدا باز می

)و  دیاآ بان  دمسازش نگد خدا مییاز گناهکاران همراه ش  یامت، هر یدن قیرس

ان را خورده اسات، دچاار حسارت شاده ، باه فهمد که چه آسان فریب شیب می

ا  به دور  مشارق و مغارب  ان من و تو فاصلهیاش مکد: ا  ین خود گوینش هم

   4.«ن بد  هستیینش ه تو همکبود، 
 ای ندارد. ولی این حسرت و افسوآ برایش فایده

چنانکاه قارآن کاریم  ؛یااد خداسات، ترین وظایف همه مؤمناان یکی از مهمبنابراین 
َهِذْکرًاَک یراً»اید: فرم می وااللَّ رو وااْذکو ُو ذیَنآَم َهاالَّ د! خادا یا مان آوردهیه اکسانی کا  » 5:«یاَأیُّ
ایمان آوردنادگانی اند،  ه به سو  خدا بازگشتهکرا چنین کسانی  . هم«دینکاد یار یرا بس

باه در اداماه ساپس  6ر خدا مبمائن و آرام اسات.کشان به ذیها دلکند که  معرفی می
الَأَ» فرماید: ر مییلی و اصل فراگکقاعده  ی عنوان  ـوبو لو اْلقو ـِهَتْطَمـِئنُّ آگااه » 7:«بِذْکِراللَّ
 .«ردیگ ها آرامش می اد خدا دلید با یباش
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 مجالس رحمانی و مجالس شیطانی

جلساتی که در آن از خداوند یاد شود، مجالس رحمانی است و مجالسی که ذکر خدا 
چنانکاه اماام  ؛نباشد، مایه حسرت در روز قیامت خواهاد باود در آن بیت و اهل
رونا إّا كلاَن ذللَك الَمجِللس  »فرمود:  صادق روا الّلله ََوَللم َيلذك  ما اجَتَمَ  َقوٌم في َمجِلسو َلم َيذك 

قوا مَّ َتَفرَّ ّجاٌ  ث  َعلى َييِر ِذكلِر الّلله ِإّا كلاَن  َحسَرًة َعَليِهم َيوَم القياَمِة َوما ِمن َمجِلسو َيجَتِم   فيِه أبراٌ  َوف 
اد یااد خادا و یاگر گروهی در مجلسی جمت شوند و از » 1:«َذِلَك َحسَرًة َعليِهم َيوَم القياَمةِ 
چ یامت آن مجلس، حسرت بارای آناان خواهاد باود و هایما غافل گردند، در روز ق

ان یاو به پا اد خدا در آن نشودیه خوبان و ب دان در آن جمت شوند و کست یمجلسی ن
گاری از یت دیدر روا«. ه حسرت خواهد بودیامت، مایه برای آنان در قکبرسد، مگر آن

امبرشاان ینناد و بار پکاگر گروهای در مجلسای اجتمااع »ت: آمده اس صادق امام
اماام  2«.ن مجلسای را خواهناد خاوردیامت، حسرت چنیصلوات نفرستند، در روز ق

يَان: »ه استفرمودنیگ  باقر نا ِمن ِذكِر الَُّّ وِّ اد یا ،اد ماایا» 3:«إّن ِذكَرنا ِمن ِذكِر الّلهِ َوِذكَر َعد 
 .«بان استیاد شیاد دشمن ما، یخداست و 

هاای خاانوادهوسیله برخی از افراد و حتی ه ی که امروزه بمتأسفانه بسیاری از مجالس
مانناد برخای  ؛مصداق مجالس گناه و مجالس حسرت اسات ،شود می برگگار مذهبی

سوری، مجالس جشن تولد، جلسات مربوط به جشان  مجالس عروسی، مجالس ختنه
ه بلکاه باا مجاالس گناا ؛اسالم با مجالس شادی مخالف نیسات.  ... التحصیلی و فارغ

ولی در آن گنااهی صاورت  ؛مجلس شادی باشد ،مخالف است. ممکن است مجلسی
بارای موافق است و ممکن است مجلسی حتی  یمجالسچنین با نیگ اسالم  که نپذیرد

کنندگان در آن مجلس به گنااه مشاغول شاوند. نگااهی باه  شرکت ، اماعگاداری باشد
ت، شااهدی بار ایان برخی مجالس عگاداری که هام اکناون در جامعاه معماول اسا

مدعاساات. در ایاان مجااالس بااه جااای پناادگیری و یااادآوری ماار  و روز قیاماات، 
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 ند.کنندگان در کنار یکدیگر نشسته و به غیبت و گااه تهمات دیگاران مشاغول شرکت
 زا در قیامت خواهد بود. ، از مجالس حسرتی به یقینمجالسچنین 

 پیامدهای اعراض از یاد خدا

الگوپاذیری از پیاامبر  1،آراماشتوان باه  از جمله آنها میارد که یاد خدا آثار فراوانی د
 ،رویگردانای از یااد خادادر مقابال  اشاره کرد. 4و آمرزش الهی 3رستگاری 2،اکرم

شود که در ادامه به چناد پیاماد مهام آن  باعث پیامدهای دنیوی و اخروی فراوانی می
   .کنیم اشاره می

 ها  نابودی نعمت. 1

هاایی اسات کاه  ی رویگردانی از یاد خدا در دنیا، از بین رفتن نعماتیکی از پیامدها
زناد  مثال مایرا باره باغدار متکبری  قرآن کریم در این خداوند به ما ارزانی کرده است.

های  های الهی به او ارزانی شد، به جای شکرگگاری و یادآوری نعمت که وقتی نعمت
شد. خالصه داستان که در سوره کهف آیه ش نابود ا الهی، ناسپاسی کرد و همه دارایی

 به بعد آمده چنین است: 23
یکی کافر و دیگری با ایمان. خداوند باه  ؛کردند دو مرد در ی  آبادی زندگی می

مرد کافر مال فراوان داده بود. او دو باغ داشت که پر از درختان خرماا، انگاور و 

وجاود ایان هماه  داشت. باو در بین آن دو باغ نهری جریان بود های دیگر  میوه

من فقیار و ؤمارد ما .کارد درد، ناسپاسای مای همانند غالب مرفهان بیاو نعمت، 

همیشه شکرگگار بود و خدا را عبادت  ،وجود فقری که داشت تنگدست بود و با

من را ؤمامارد مارد کاافر همیشاه  .کرد و به زندگی بعد از مر  ایمان داشت می

تار و فرزنادان و  و بهترم، مال و ثروتم فاراوانگفت: من از ت و می کرد مسخره می

هاا  گفات: ایان بااغ ،شاد در حالی که وارد باغش میروزی . است ام بیشتر طایفه
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آنجاا  ،شوند، قیامتی نیست و اگار باشاد نابود نمی همیشه مال من هستند و اصالً 

وضعم بهتر از این خواهد شد. آن مرد خداپرست گفت: آیا خداوندی را کاه تاو 

قباول  ،ای منی آفرید و به مردی قوی هیکل تبدیل کرد سپس از قبره ،ز خاکرا ا

گاویم: او پروردگاارم اسات و  نداری؟ به چنین خدایی کافر شدی؟ اما مان مای

 چرا نگفتای ،دهم. وقتی وارد باغت شدی احدی دیگر را با وی شری  قرار نمی

ّوَة ِاّا ِباللِه » شود و هیچ کس قاوت انجاام  می ،د)هر چه خدا بخواه« ماشاَء الله  ا ق 

ام نگااه نکان کاه فقیار و  باه وضات کناونی .کاری را جگ باه توفیاق اّله نادارد 

های تو عبا کند و بر باغ تو عاذابی  ام، چه بسا خداوند به من بهتر از باغ درمانده

آتشین بفرستد تا آن را مثل کاف دسات صااف کناد یاا اینکاه آباش را خشا  

 ،مرد کاافر باه بااغش رفاتوقتی ی  روز . ره آبش بدهیبگرداند و نتوانی دوبا

باغش ویران شده و چیگی جگ حسرت برایش باقی نمانده بود. وی  .تعجب کرد

گفت: کااش کسای را باا خادا  مالید و می با اندوه فراوان دو دستش را به هم می

ماالش باه دادش نرساید و قبیلاه و  .دادم، اما مددکاری نداشات شری  قرار نمی

 1اش نتوانستند از او دفاع کنند. دهخانوا

َثوابـًاَو»فرماید:  خداوند متعال پس از بیان این داستان می َوَفْیـر  هو ِهاْلَحقِّ ِللَّ ُاِلَكاْلَوالَیةو هو
ْقباً عو تنها از آن  خدا  حّق است و )نگد   ،ت و قدرتیه  والکآنجا )ثابت شد » 2:«َفْیر 

 .«رجامن فیوتریکن پاداش و نیاوست بهتر
ارتبااط باین  ،های فراوانی به دنبال دارد که یکی از نتایج آن نتایج و درآ ،داستاناین 

زیرا کشاورز متکبر کاه باه خااطر اماوال و  ؛ها با غفلت از یاد خداست نابودی نعمت
ولای رفیاق  ،کرد ثروتش ناابود شاود بالید، هرگگ تصور نمی فرزندانش به خودش می
را تجگیه و تحلیل کارد و باه او فهماناد کاه ساخنانش دو مهربان او سخنان پوچ او 

رو  یااز قدرت و ن ،یکی اینکه خودش را با داشتن قدرت و قوت ؛اشکال بگر  دارد
ایان  ،از دانسته و در عمل از یاد خدا رویگردان شده است. اشکال دیگارشین خدا بی

                                                           

 .42 - 23 . کهف:1

 .44 . کهف:2



916    9318 رمضان ویژة ،نور انیراه توشه ره 

 

 1است که نیازمندان را خوار شمرده است.
موشی و رویگردانی از یاد خدا و نتایج آن، به باغدار یااد گونه خدافرا بدون ش ، این

هاایی را کاه خداوناد  شده اختصاص ندارد. هر که از یاد خدا رویگردان شود، نعمت
 در معرض نابودی قرار داده است. ،به او داده

 تسلط شیطان بر انسان. ۲

چیره شدن  ،یکی دیگر از پیامدهای رویگردانی از یاد خدا و در نتیجه حسرت قیامت

»فرمایاد:  چنانکه خداوناد دربااره منافقاان می ؛شیبان بر آدمی است اْسـَتْحَوَذَعَلـْیِهمو
وَن اْلخاِسـرو ـمو ـْیطاِنهو ِحـْزَبالشَّ ـْیطاِنَأالِإنَّ الشَّ ولِئَكِحـْزبو ِهأو ْمِذْکَراللَّ َفَأْنساهو ْیطانو  2:«الشَّ

 .بانندیآناان حاگب شا ،آنهاا بارده اد خدا را از خاطریبان بر آنان مسلّط شده و یش»

 «.ارانندکانیبان زید حگب شیبدان

بان بر کسی چیره شاود، خادا یاین آیه به روشنی بر این مبلب داللت دارد که اگر ش

ـه»برد. این مبلب از جمله:  اد او مییرا از  ْمِذْکـَراللَّ َفَأْنسـاهو ـْیطانو الشَّ   «اْسَتْحَوَذَعَلـْیِهمو

چناین  هام های شایبان باشایم. همه ما باید مواظب وسوسهنابراین بشود.  استفاده می

هاسات. ایان  گانگی با آن در زندگی، از عوامل خساران انساانیاد خدا و بیغفلت از 

ـهِ»مبلب از جمالت:  ْمِذْکـَراللَّ ونَفَأْنساهو اْلخاِسـرو ـمو ـْیطاِنهو ِحـْزَبالشَّ فهمیاده   «...ِإنَّ

 شود. می

 .بینایی در آخرتعذاب شدید و  نا. 3

 ورود به جهنم است: ،قرآن کریم، نتیجه رویگردانی از خداوندنظر از 
َم» َُّ اَجَه َُ ْلَكاِفِریَنَعْرضَوَعَرْض لِّ َعـنِذْکـِرََو*اًَیْوَمئذ  ْمفِیِغَطـاء  ُهو ِذیَنکَاَنْتَأْعیو الَّ

وَنسَمًعا وْااَلَیْسَتِطیعو  ؛میادار افران عرضاه مایکا در آن روز، جهانم را بار» 3:«کَانو
ی یاد مان پوشاانده باود و قادرت شانوایاا  چشمانشاان را از  ه پردهکها  همان

 «.نداشتند
                                                           

 .250، ص 52 ج ؛تفسیر القرآن یالمیگان فسیدمحمد حسین طباطبایی؛ . 1
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   911اعراض از یاد خدا  

 

چنانکاه  ؛امات اساتیچنین اعراض از ذکر خادا، عامال نادامت و حسارت در ق هم
ـْمَعـ»فرماید:  میخداوند  ْحمِنَبـْلهو َهـاِرِمـَنالـرَّ َُّ ْیـِلَوال مِبالَّ کو ْلَمنَیْكَلـؤو ِهـمقو نِذْکـِرَربِّ
ون ْعِرضو سی شما را در شاب و روز از )مجاازات  خداوناد بخشانده کبگو: چه » 1:« مُّ
 «.گردانند اد پروردگارشان رو یدارد؟! ولی آنان از  نگاه می

ما قرار داده و اگر عنایات  یموران مختلفی را برا  حفظ و نگاهبانأم ،خداوند مهربان
خداوناد  2شاد. ها و مشکالت به سوی مردم سرازیر میل بالیس پروردگار متعال نبود،

خاردی افاراد  های دیگری اشاره کرده و از غرور و بای متعال در آیات بعد به استدالل
ه در کاخباران مغارور  ین بایکند که ا به این نکته اشاره میو  دارد ایمان پرده بر می بی

گ  از یو نااچ  وچاکاگر گوشاه  ؛ستندیهرگگ خدا را بنده ن ،حالت نعمت و آرامش
اد یاگیرد و فر رد، حسرت سراسر وجودشان را فرا مییعذاب پروردگار دامنشان را بگ

ِمـْنَعـذاِب» :میا  وا  بر ما! ما همگی ظالم و ستمگر بود :زنند می ْمَنْتَحة  ْتهو َوَلِئْنَمسَّ
اظاِلِمیَن َُّ اکو یاَوْیَلُاِإنَّ نَّ ولو َكَلَیقو  3.«َربِّ

سوره جّن نیگ بار مبلاب یااد  57سوره طه، آیه 537و  534یه یاد شده، آیه عالوه بر آ
 داللت دارد. ،شده

 قساوت قلب. 4

اد خادا، قسااوت یاافگای رویگردانی از  بار و حسرت یکی دیگر از پیامدهای تأسف 
 فرماید: قلب و سنگدلی است. خداوند می

« ْسمِمَفهو ِ
ِْ ِل َصْدَرهو هو ْمِمـْنِذْکـِرَوَعلیَأَفَمْنَشَرَحاللَّ هو وبو لو ِلْلقاِسَیِةقو ِهَفَوْیل  ِمْنَربِّ ور 

نو
ولِئَكفي ِهأو اللَّ بین 

مو اش را برا  اسالم گشااده اسات  نهیه خدا سکسی کا یآ»4:«َضمل 
وردالن گماراه اسات؟!  وا  کچون  بی از نور الهی قرار گرفته )همکو بر فراز مر

ار  کآنهاا در گمراهای آشا ،ر خدا دارندکبرابر ذ ی سخت دریها ه قلبکبر آنان 
 «.هستند

                                                           
 .43انبیاء:  .1
 .454، ص 52 ج ؛تفسیر نمونهناصر مکارم شیرازی و دیگران؛ . 2
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ََّ »خوانیم:  مینقل کرده است،  از امام صادق که امام کاظمدر روایتی  ه  َعل ْوَحى اللَّ
َ
أ

وَسى نَّ َكْثل َو َجلَّ ِإَلى م  ٌو َفلِِ للِّ َحلا ٌِ َو َا َتَدْ  ِذْكِري َعَلى ك  وَسى َا َتْفَرْح ِبَكْثَرِة اْلَما ٌِ َيا م  َرَة اْلَملا
وأ ل  ْقِسي اْلق  وَأ َو ِإنَّ َتْرَ  ِذْكِري ي  ن  ْنِسي الذُّ وحای فرساتاد  خداوند متعال به موسای» 1 :«ت 

چارا  ؛نکم کچ حال تریاد مرا در هیه ا  موسی! از فگونی اموال خوشحال مباش و ک
 اد مان قلاب رایا کردن گناهان شود و تارکتواند موجب فراموش  ه فگونی مال میک

ارتبااط  ،باین اعاراض از یااد خادا و سانگدلی ،بر ایان روایاتبنا . «ندک سخت می
 مستقیمی وجود دارد.

شود بهترین آفریده الهی و  رساند که حاضر می گاه آدمی را به جایی می ،قساوت قلب
 .امام زمان خودش را بکشد

                                                           
 .29، ص 5ج ؛خصالال ؛شیخ صدوق. 1


