
 

 

 عوامل حسرت در قیامت از دیدگاه قرآن کریم

 دوستی با گمراهان

 اشاره

عامال  در باره حسرت و عوامل آن در آخرت سخن گفته و به دو ،جلسات پیشین در
در این جلسه به یکای  .ممهم یعنی اعراض از یاد خدا و ترک عمل صالح اشاره کردی

یعنی دوستی با گمراهان اشااره خواهاد  ،ترین عوامل حسرت در آخرت دیگر از مهم
 شد.

 بایستگی انتخاب دوست

تواند به تنهایی و به دور از اجتماع انساانی  انسان ذاتاً موجودی اجتماعی است و نمی
نی افراد انسانی باا نشی ای از دوستی و هم زندگی کند. بنابراین در زندگی بشری، چاره

گارفتن از  هناارکگیری و  ترین دین الهی، با گوشه اسالم به عنوان کاملیکدیگر نیست. 
َلَفًة َخ »فرماید:  در این باره می پیامبر اعظم جامعه مخالف است.

ْ
ْؤِمِنيَن َمْن َكاَن َمَ ْير  اْلم 

ْؤ  َلف  َو َا ي 
ْ
ْؤِمِنيَن َو َا َخْيَر ِفيَمْن َا َيَ مؤمناان اناس  ه باکسی است کن مؤمن یبهتر» 1:«َلف  ِلْلم 

 «.در او خیاری نیسات ،گیرد پذیر است و نه الفت می ه نه الفتکسی کو الفت دارد و 
لاذَّ ِملَن » :فرماید مینیگ  علیامام  نَّ الَُّّ

َ
اِن َكَملا أ ََ لْي لاِس ِللَُّّ لاذَّ ِملَن النَّ نَّ الَُّّ ْرَقَة َفِِ ْم َو اْلف  اك  ِإيَّ

ِْب اْلَغَنِم   ،گیری و جدایی بپرهیگید؛ زیرا کسی که از دیگران جادا شاود از گوشه» 2«: ِللذِّ
                                                           

 .393، ص 34 ؛ جبحاراألنوار. محمدباقر مجلسی؛ 1
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گونه که اگر گوسفندی از گله جدا باشد، نصایب گار   همان ؛شود نصیب شیبان می
 .«شود می

سرچشامه  ،گیاری و انگواطلبای شود که گوشه روشن میامروزی، با نگاهی به جامعه 
ی، روی آوردن به اعتیاد، مشکالت عصابی و... یارضابسیاری از گناهان از جمله خود
 ،قادر اهمیات دارد کاه از نگااه حضارت علای است.پیدا کردن دوست خوب آن

ه از باه دسات آوردن دوسات عااجگ باشاد و از او کاسای اسات کعاجگترین مردم 
َ  النّ » ه دوستان به دست آورده را از دست بدهد:کسی است ک ،عاجگتر عَج

َ
ََ أ اِس َمن َعَج

  َ يَّ َِ َ  ِمنه  َمن  عَج
َ
1«.مَمن َظِفَر ِبِه ِمنه   َعِن ِاكِتساِأ اِاخواِن و أ

  
البته دوستی مورد تأکید اسالم، رفاقتی است که بارای خادا باشاد ناه بارای ثاروت، 

   . ... های سیاسی غیرشرعی و آقازادگی، دوستی با نامحرم، بازی بازی، پارتی

 عواقب دوستی با افراد ناباب

ولی از دوستی با افراد ناباب نیگ به شادت  کرده،اسالم بر اصل دوستی تأکید  هر چند
   فرماید: ؛ چنانکه قرآن میاست نمودهنهی 

َعلی اِلمو الظَّ وِلَسبیًمَوَیْوَمَیَع ُّ سو َمَعالرَّ َخْذتو ياتَّ ُِ یاَلْیَت
ولو َلْیَتُـيیاَوْیَلتی*َیَدْیِهَیقو

مناً ِخْذفو ُي *َفلیًمَلْمَأتَّ ْکِرَبْعـَدِإْذجـاَءنيَلَقْدَأَضلَّ ْنسـاِنَعِنالذِّ ِ
ِْ ِل ـْیطانو َوکـاَنالشَّ

والً ار دست خود را )از شّدت حسرت  که ستمکو )به خاطر آور  روز  را  2:َفذو
ده باودم! ا  یااش با رسول )خدا  راهای برگگکد: ا  یگو گگد و می به دندان می
رده باودم! او کان )شخس گمراه  را دوست خود انتخاب ناش فالکوا  بر من، 

اد حق  به سراغ من آمده بود! یه )کادآور  )حق  گمراه ساخت بعد از آنیمرا از 
 .ننده انسان بوده استکشه خواریبان همیو ش

 نما شیطان دوست

معیط و أبی  عقبة بن أبی چنین است: ،ترین شأن نگولی که درباره این آیه نقل شده مهم
را باه  باار عقباه پیاامبر اکارم از دوستان قدیمی همادیگر بودناد. یا  ،بن خلف
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از او  میهمانی دعوت کرد. هنگاامی کاه موقات خاوردن غاذا فارا رساید، پیاامبر
ایش تناول کند. عقبه نیگ پذیرفت. خبر شاهادتین ذخواست، شهادتین را بگوید تا از غ

کاه در آن مجلاس حضاور  عقبه در مکه پیچید. از جمله به گاوش ابای بان خلاف
شاوم، مگار  نداشت، رسید. وی نگد دوستش آمد و گفت: من هرگگ از تو راضای نمی

ن کار را کرد و مرتّد شد یعقبه ا 1اینکه نگد محمد بروی و به شدت به او توهین کنی.
گ در روز یاقش اُب اّی نید و رفایو سرانجام در جنگ بدر، در صف کفار به هالکت رس

 2جنگ احد کشته شد.

ایان آیاه شاامل تماامی  شاود و سبب اختصاص آیه به فارد خاصای نمیشأن نگول، 
ایان آیاه درآ اند.  از راه حق منحرف شده ،هایی است که به وسیله دوستان بد انسان
نماا  فریب دشمنان دوسات ،ها نشینی که در مجالس و شب ی استجوانانبرای بگرگی 
هاا  ایان دوساتیکاه بینناد  انادوه میاینان در روز قیامت، با حسارت و خورند. را می

می سراغ دوساتش یچ دوست صمیو ه» و به فرموده قرآنبرایشان هیچ سودی نداشته 
ن را فادا یدارد اقوام و همه ماردم رو  زما ار دوست کدر این هنگام گنه .ردیگ را نمی
  افت، آر ینها بتوان نجات یه با اکست )ین نیاّما هرگگ چن ،ه نجاتش گردندیکند تا ما
 3.«ها  سوزان آتش است شعله

فرماوده  امام علای؛ چنانکه در روایات نیگ از دوستی با افراد ناباب نهی شده است
ََ ا َتعَللم  ا َتصَجِب الَُّّ »است:  ن

َ
از مصااحبت و دوساتی باا » 4«:ريَر َفِانَّ َطبَعَك َيسَرق  َشّرًا َو أ

ی را از کودآگاه بادی و ناپاامردم شرور و فاسد بپرهیگ؛ زیرا طبیعت تو به صورت ناخ
 «.خبری ه خود نیگ از آن بیکدزدد، در حالی  طبت منحرف او می

کناد  دینان و گناهکاران را نکوهش و تأکید می نشینی با بی دوستی و هم امام خمینی
ه قلاب او را دگرگاون و فاساد کابل ،نه تنها حاالت و اعمال انسان ،مجالست با اینان

                                                           

 201، ص 1 ؛ جمجمت البیان في تفسیر القرآن؛ . فضل بن حسن طبرسی1
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از آن رذایال پااک را توان قلاب  پس از سالیان طوالنی نیگ نمی ای که به گونه ؛ندک می
 1.دکر

 یکس   و ظه ريم  ح   د ا حمف دش 
 

 2که دآ  ص حب ی   گ دحتمدآ ک ير 
 

 پیامدهای دوستی با گمراهان

هاای فراوانای بارای دنیاا و آخارت آدمای  دوستی با افراد ناباب مشکالت و ناراحتی
 .کنیم برخی از عواقب آن اشاره میکند که در ادامه به  فراهم می

 پشیمانی. 1

گوید که باه خااطر تارآ از  سوره مائده از بیماردالنی سخن می 13قرآن کریم در آیه
ولی سر انجامشان حسارت و  ،با یهودیان و مسیحیان طرح دوستی ریختند ،گرفتاری

و کسانی هستند کاه اماروزه از تارآ آمریکاا  ،نمونه عینی این افرادخسران شد. 
های استکباری، حاضرند اقتدار خود را کنار گذاشاته و لبااآ ذلات  دیگر قدرت

ولی افراد با ایمان از دوستی با این افراد اجتناب کارده و شعارشاان ایان  ؛بپوشند
ردناد کاد یاد سوگند کیت تأیه با نهاکها هستند  ن )منافقان  همانیا ایآ»است که: 

 3.«ار شدندکانیبود گشت و زه با شما هستند؟! )آر ،  اعمالشان ناک
گگناد،  لب به حسرت می برند و ها به سر می اگر از تبهکارانی که امروزه گوشه زندان

 ،اناد اند و همه کساانی کاه عاقبات باه خیار نشاده ها افتاده معتادانی که گوشه خیابان
ترین علت بدبختی شما چیسات و بایش از هماه از چاه چیاگ حسارت  بپرسیم مهم

 .«دوست ناباب» د اولین جواب آنان این باشد:شای ؟خورید می

 اعمال زشتو باورهای نادرست زیبا دیدن . ۲

گوید، وضاعیت دنیاوی  قرآن کریم آنگاه که از سرنوشت شوم دشمنان خدا سخن می
م یرت  قرار دادیس نانی )زشتینش ما برا  آنها هم»کشد:  گونه به تصویر می آنان را این
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سر آنها در نظرشان جلوه دادند و فرمان الهی در باره  و پشترو  شیها را از پ یه زشتک
 ،ه قبال از آنهاا بودنادکافت و به سرنوشت اقوام گمراهی از جّن و انس یآنان تحقق 
 1.«ار بودندکانیآنها مسلّماً ز ؛گرفتار شدند

گاه از ضررهای ماواد افیاونی  کشند، هیچ افرادی که جوانان را به دام اعتیاد و فساد می
دهند. به جای اینکه از ضاررهای دزدی  بلکه آن را مفید جلوه می ؛گویند ایشان نمیبر

بارای گماراه کاردن دختاران  .کنناد بادآورده وسوسه می بگویند، او را به پول کالن و
دهند و این مبلاب دربااره هماه دوساتان نابااب و  به آنان وعده ازدواج می ،معصوم
 کند. هایشان، صدق می وسوسه

ت. 3
ّ
 و خواری  ذل

ا  وا  بار »کشاند:  گونه باه تصاویر می خواری خودشان را در قیامت این ،دوزخیان
رده باودم! او مارا از کااش فالن )شخس گماراه  را دوسات خاود انتخااب نکمن، 
بان یاد حق  به سراغ من آمده بود! و شایه )کبعد از آن ،ادآور  )حق  گمراه ساختی
توانسات  چه ذلتی از این باالتر که جوانی که می2 «.انسان بوده است هنندکشه خواریهم

هاای یا  دوسات  به بهترین مقامات علمی، مادی و معنوی برسد، به خاطر وسوسه
 ناباب، گمراه شده و همه چیگ خودش را از دست بدهد؟

آثار دوستی با بدان است که از توضیح آن دیگر از  5 و آتش دوزخ، 4حسرت  3ت،کهال
 کنیم. نظر می صرف

 های دوستان خوب یویژگ

 ،این  که ثابت شد وجود دوست ضروری است و باید از دوساتان باد پرهیاگ کنایم
 یهاا یژگاید از چاه وی  دوست خوب بایرسد که  نوبت به جواب این پرسش می
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 باشد؟ یدن و دوستیبرخوردار باشد تا سگاوار محبت ورز یرکو ف یرفتار ی،اخالق
 ها عبارتند از: برخی از این ویژگی

 ایمان . 1

دارد  یات گونااگونین راببه آیترین شرط دوستی، ایمان است. قرآن در ا اولین و مهم
ـوَن»دارد:  یان و منافقان بر حذر ماکافران و مشرکبا  یه ما را از دوستک ُو وِم ِخـِذالمو الَیتَّ

وِمُیَنَوَمنَیتَعلذِلَكَفَلیَسِمَنالل  وِنالمو د یامؤمناان نبا» 1«:فيَشـيء هِالكاِفریَنَأوِلیاَءِمندو
گ ]او را[ یاچ چیدر ها ،ندکن یه چنکرند و هر یافران را به جا  مؤمنان به دوستی بگک

 «.ستیا [ ن  از ]دوستی[ خدا ]بهره

خچاه یدهاد. تار یباه مسالمانان ما یاجتمااع یاسایدرآ مهم س  ی ،در واقت قرآن
 یو دلساوز یلباآ دوساتشه در یهم ،ه ظالمان استعمارگرکآن است  یایاستعمار گو

غماا یباه  ،ت بر آن جامعه تاخته و هر چاه باودهینها و اظهار محبت ظاهر شده و در
کناد باه  ساعی می ،«دوستی با ملت ایران» امروزه نیگ آمریکای جنایتکار با نام اند. برده

 .چپاول خود ادامه دهد
ت کاه افاراد این اسا ،ترین مشکالت امروز جامعه در مباحث فردی نیگ یکی از بگر 

بسایاری از جواناان فریاب  .کنناد برای انتخاب دوست، به ایمان او توجه کاافی نمی
دراز « هاای مخملاین کش دسات»ظاهر افراد را خورده و دسات دوساتی باه ساوی 

ها برای فریب و نابودی فارد در دنیاا و آخارت باه  غافل از اینکه این دست ؛کنند می
گااه گاول ایان افاراد را  کند هایچ مان سعی میسوی او دراز شده است. ولی فرد با ای

 نخورد.
 کند:  گونه بیان می را اینآموز از بهشتیان  قرآن کریم حکایتی درآ

د: یاگو کنند، یکای از آناان مای و گفتگو می  ها نشسته ه بر تختکان، آنگاه یبهشت
ه کاساانی هساتی کا تاو واقعااً از یگفت: آ ه میکنی بود ینش ا همیهمانا مرا در دن

م و یگشاات کم و خااایا وقتاای مااردیااگفاات: آ گ را باااور دارنااد؟! مااییرسااتاخ
م؟! ساپس ینایب م و سگا مییشو م، به راستی زنده میی[ شد دهیی ]پوسیها استخوان
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د تاا یشاک [ به دوزخ سار مای ا شما ]همید: آیگو اران خود مییآن مرد بهشتی به 
شاد و ک سار ماید؟ پاس او باه آتاش یاد و فرجاامش را بنگریانین مرا ببینش هم
باود  یا د: به خدا سوگند، نگدیگو ند. به او مییب انه دوزخ میینش را در مینش هم

ق یاات و توفیو اگاار نعماات هاادا ،تم انااداز کااناای و بااه هالکماارا بااه دوزخ اف
 1شدم. ه برا  عذاب احضار میکسانی بودم کگ از یپروردگارم نبود، قبعاً من ن

 عقل . ۲

شه یر و اندیه تدبیدر سا یو سعادت آدم یبهروز است و یعقل، مشعل فروزان زندگ
د نموده کیرا عقل و خرد دانسته و تأ یط رفاقت و دوستیاز شرا ییکاسالم نیگ  .است
ن » د:یفرما یم د. امام رضایداشته باش یمعاشرت و دوست ،ه با صاحبان عقلک

َ
َعَليَك أ

 یینماا ین با انسان عاقال دوساتک یسع» 2«:  ِبَعقِلِه ِبَكَرِمِه ِانَتفِ  ْد َم ْج َتصَجَب َذا الَعقِل َفِان َلم تَ 
گ ین ی. امام عل«ی، از عقلش بهره ببرینکاستفاده  یرم و بخشش آن نتوانکتا اگر از 

 3.«سبب زنده بودن روح است ،با دوست دانا ینینش هم»د: یفرما یم
ه کااسات  یچاون زهار هام ،ست و دوست جاهلیق ناشایرفاین در حالی است که 

باه شادت از  یات اساالمیرساند. در روا یش هر لحظه جسم و جان را آزار موجود
ت شده است یروا شده است. از امام صادق یخرد نه یجاهل و ب یبا رفقا یدوست
صا» :فرموده ک خَلِقهقَ دَ َمن َلم َيجَتِنب م 

َ
َق ِبَ ن َيَتَخلَّ

َ
وِشك  أ ه از رفاقات و ک یسک» 4«:َة ااَحَمِق ي 

شاود و زود  یواقت ما یاحمقانه و یارهاکر یند، تحت تأثکگ نیق پرهبا احم ینینش هم
 .  «گردد یبه اخالق ناپسندش متخلق م

و  »است کاه فرماود:  شعر زیر ترجمۀ این سخن امام علی عاِقلٌل َخْيلٌر ِملْن َصلديقو  َعلد 
   5؛«َاْحَمق

 دوشددتم بدد   ددمدم ددیدد  ی وشدد    
 

 د ددنا ددیدد  بدده دآ یدد ددن دوشدد      
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 ک دددر ر   دددمد دددنا ددیددد  با ددد
 

 آیددر یدد ددن دوشدد   بددم آ ي دد   ددم  
 

صاو  اَ  ايّ »چنانکه روایت  ريد  َاْن  ه  نَّ ِا َ فَ َة ااَحَمِق قَ دَ م  رَّ َيْنَفَع  ي  نیاگ بار هماین مبلاب  1«َ  َك َفَيض 
 کند. داللت می
 و« ناد از جاهالکگ یاه پرهکاعاقل آن است » ،«دوستی خاله خرسه»های  المثل ضرب

دوستی با افراد فاقد عقل بیانگر آن است که همگی  2،«استخردان، گلخن   یگلشن ب»
 نادرست و زیانبار است. ،و شعور

 علم. 3

باه  ؛بسیار مورد تأکید قارار گرفتاه ،نشینی با دانشمندان و دوستی با آنان در اسالم هم
های خود را باه ایان امار اختصااص  ای که برخی از دانشمندان بخشی از کتاب گونه
 حضارت علای برای مثال ؛یات فراوانی نیگ بر این مبلب داللت داردو روا 3اند داده
َر »مود: فر قِّ ٌَ ح  ْنَذا َر َو َمْن َخاَلَط اْْلَ قِّ َلَماَء و  با وقاار و  ،ندیه با علما بنشکسی ک» 4:«َمْن َجاَلَس اْلع 

و پسات   وچاک ،نشینی کند ه و خوار همیه با مردم فروماکسی کشود و  بگرگوار می
 .«گردد
نشسته بود که سخن از  خدا مردی در محضر رسولآمده است: ر روایت دیگری د

ای پیاامبر خادا!   پرساید: خادا نشینی با دوست خوب شد. از رسول دوستی و هم
لِه »کوتاه، اما پرمعنا فرماود:  دوستان خوب چه کسانی هستند؟ پیامبر ْم ِباللَّ لَرك  َملْن َذكَّ

يَ  ْؤ ْم فى ِعْلِم    ِاَدك  ه  َو  ه  ت  ْم ِباآلِخَرِة َعَمل  َرك  ه  َو َذكَّ ق  َِ ْم َمْن شاما را باه  ،آن کسی که دیادارش» 5«:ك 
بر دانش شما بیفگاید و رفتاار او آخارت ]و تارآ از روز  ،یاد خدا بیندازد و سخنش
   .«جگا[ را به یاد شما بیندازد

 رعایت احترام . 4

سات. چاه بساا کاه های دوست خوب، رعایت احترام دوست ا یکی دیگر از ویژگی
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   961دوستی با گمراهان  

 

شود؛ زیارا احتارام، باعاث  ها و اصالحات رفتاری، به همین سبب اجرا می تغییر رویه
 گردد. هدایت دیگران می

 راستگویی . 5

و در روایاات نیاگ  1کاردهارها  انتخاب دوست معرفی یاز مع را صداقت ،قرآن کریم
َما س  »فرماید:  می امام علی این مبلب به صراحت آمده است. َى ِانَّ له  الصَّ  مِّ ِديق  َصِديقًا َانَّ

َک ِفى َنفِسَک َو َمَعايِ يَ  لِديق  صِدق  له  الصَّ دوسات باه ایان « 2:«ِبَک َفَمن َفَعَل َذِلَک َفاْسَتِنْم ِاَليِه َفِنَّ
گویاد.  هایت باه تاو راسات می دلیل دوست نامیده شده که در مورد نفس تو و عیب

 .«آرام گیر که او دوست توستپس هر کس این کار را با تو کرد، به او 
عالقمند بود. خادمت اماام آماد و از او خواسات کاه  مردی بسیار به امام مجتبی

من تو را به دوستی »نشین او باشد. امام مجتبی پاسخ مثبت داد و فرمود:  دوست و هم
مارد « گگینم؛ اما چند شرط دارد که باید در دوستی باا مان رعایات کنای! خود بر می
خواهی با من دوست باشی، نباید مرا مادح کنای؛ زیارا  اگر می»مام فرمود: پذیرفت. ا

شناسم. مبادا باه مان دروغ بگاویی؛ زیارا دروغ را ارزش و  من خود را بهتر از تو می
مرد اندکی سکوت کارد و چاون « اعتباری نیست و مبادا نگد من از کسی غیبت کنی!

فرزند رسول خدا! به من اجازه بده تا دید، به امام گفت: ای  آن شرایط را در خود نمی
   3.«خواهی، اشکالی ندارد اگر این گونه می»باز گردم. امام با لبخندی فرمود: 

 پذیری نصیحت نصیحت و. 6

هاای رفتااری  های قابل اصالح و زشاتی دوست خوب باید همانند آینه باشد و عیب
گد دیگاران، باا را پنهانی، بدون جار و جنجاال، بادون باازگو کاردن ناخود دوست 
 ؛ چنانکاه پیاامبر اکارمبدون کم و زیاد کردن به دوستش گوشگد کنادو صداقت 

ْم »فرموده است:  وَبك  ي  ْم ع  ْهَدى ِإَلْيك 
َ
ْم َمْن أ  4«َخْير  ِإْخَواِنك 
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 گم  يدو  تدو دوشد  گفد   دمیی     
 

 کددده بشدددول شدددتود  خدددود گو دددر  
 

 بزتم ا دوش  دب آ  یه کس  دشد  
 

 1 دددرکددده  يدددو  تدددو بوبدددمو گو   
 

ْيلَراک»فرمایاد:  باره می نیگ در این امام حسین
َ
ْبَغَضلک أ

َ
لک َنَهلاک َو َملْن أ َحبَّ

َ
 2«:َملْن أ

دارد؛ اّما آنکه دوساتت نادارد،  دوست حقیقی تو را نصیحت کرده و از لغگش باز می»
 .«کند تو را فریب داده و در انجام گناهان مغرورت می
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