
 

 

 کریم عوامل حسرت در قیامت از دیدگاه قرآن

 ظلم

 اشاره
اسات. باا دانساتن « یوم الحسارة» های قیامت در جلسات پیشین گفتیم که یکی از نام

داریم. در  عوامل حسرت در روز قیامت، خاود را از حسارت در آن روز مصاون مای
کاه « ظلام»قرآن کریم به برخی از عوامل حسرت اشاره شده است. در این جلسه باه 

سرت در روز قیامات از منظار قارآن اسات، اشااره ترین عوامل ح یکی دیگر از مهم
 خواهیم کرد.

  شناسی ظلم مفهوم

 2جاا انجام دادن کار بای 1،خودقراردادن چیگی در غیر جایگاه به معانی  ،ظلم در لغت
 ؛آمده است. ظلم به این معنا، اعم و جامت همه رذایال اسات 3روی خروج از حد میانه

جاا و خاروج از حاد  کااری بای ،عی و عقلیهای شر زیرا ارتکاب هر ی  از زشتی
برای ظلم، معناای دیگاری نیاگ وجاود دارد کاه اخاس از 4شود. اعتدال محسوب می

کشاتن، زدن، مانند غیر،  اذیت رسانیدن به  ،ضرر 5م،معنای فوق و عبارت است از: ست
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غیر به ناحق و یاا غیار اینهاا از  دشنام و فحش دادن، غیبت کردن، تصرف کردن مال 
بیشاتر آنچاه در آیاات و روایاات و 12ر یا گفتاری که باعث اذیت دیگری شاود.کردا

در اصابالح معاروف «  ظلام»این معناا ماراد اسات. پاس  ،شود عرف مردم ذکر می
 مسلمانان به معنا  رعایت نکردن حق است.

« عادوان»و « ظلام»، «بغای»  هاایی همانناد از واژه ،قرآن کریم برای بیان مفهاوم ظلام
 است.ده کراستفاده 

  نکوهش ظلم در آیات و روایات 
عوامل حسارت  نه تنها عقل بلکه آیات و روایات نیگ ظلم را نکوهش کرده و آن را از

کاار ه ظلام و مشاتقات آن با هبار کلما 214در قرآن کریم بیش از  .اند خرت دانستهآ
و 5باه عاذاب دنیاوی و 4نکوهش ،که در همه آنها، ظلم به اشکال مختلف 3رفته است
 7ظلم تصریح شده است. 6اخروی

ستیگی اسالم تأکید شده است. پیاامبر  در روایات نیگ ظلم به شدت نکوهش و بر ظلم
َصلاِحباً » :فرمود اکرم لِة م  اِلِم َكاَن َمِعى ِفى اْلَجنَّ وِم ِمَن الظَّ َخَذ ِلْلَمْظل 

َ
کاس داد  هار» 8:«َو َمْن أ

چناین  هام .«شاین مان خواهاد باودن در بهشت یار و هم ،مظلوم را از ستمگر بستاند
ه کابهتار از هفتااد ساال عباادت اسات  ،ردنکاساعت به عدالت رفتار  ی »فرمود: 
ردن کام باه ظلام کساعت ح  یدار باشد و  ش را روزهیدار و روزهایش را بیها شب

 9.«تر است تر و بگر  از گناهان شصت سال سخت ،نگد خدا
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ردم را از خاود و وابساتگان حق خادا و حاق ما»نیگ فرموده است:  حضرت علی
زیرا اگر چناین  ؛ستان )سببی و نسبی  خود و افراد محبوب و مورد عالقه خویش باز

خداوناد  ،دستت به ظلم آلوده خواهد شد و کسی که بر بندگان خدا ظلم کناد ،نکنی
 1 .«نه بندگان او ،مدعی و شاکی اوست

کی وجود دارد. قارآن کاریم راببه نگدی ،از نگاه قرآن کریم بین ظلم و حسرت قیامت
 کند:  گونه ترسیم می گ ستمگران را اینیصحنه رستاخ

اْعبَِأسِم» َُ وَن ِإْذلِهْمَوَأْبِصْرَیْوَمَیْأتو َِ ْمَیـْوَمالْحْسـَر َوَأنـِذْرهو ِبین 
مُّ وَناْلَیْوَمفِیَضَمل  ِلمو ِكِنالظَّ

ِض ـْماَلَیقو َوهو ْمفِیَغْتَلـة  َوهو ْمرو
ـوَناأْلَ ُو ْؤِم ناد، چاه یآ ه ناگد ماا مایکادر آن روز » 2:«یو
ولی ظالمان اماروز در گمراهای  ،نندک دا مییی پینایها  ب ها  شنوا و چه چشم گوش
اباد و ی ان ماییاگ پایه همه چکارند. آنان را از روز حسرت بترسان، در آن هنگام کآش

   «.آورند مان نمییآنها در غفلتند و ا

باه عناوان  3بر حسرت ظالمان در روز قیامت اشاره شاده اسات.در آیات دیگری نیگ 
»فرماید:  نمونه خداوند در سوره زخرف می َألیم  واِمْنَعذاِبَیْوم  ذیَنَظَلمو

ِللَّ پاس » 4«:َفَوْیل 
   «.کاز عذاب روز  دردنا ،ه ظلم نمودندکسانی کوا  بر 

 د: یفرما می علی از جمله امام ؛در روایات نیگ به این مبلب تصریح شده است
ْج » َضليِّ   ِفيلِه الرَّ لى الم  اِلم  فيه ِبالَجْسَرِةَ َو َيَتَمنَّ ناِدى الظَّ َْ َعَليَك أْعَمال ك ِباْلَمَجلِّ اّلِذي ي  َِ ِر َعلَة َو َو ع 

ار باا حسارت  که ساتمکاآنجا  ،نندک و اعمال تو را بر تو عرضه می» 5:«اَ  حيَن َمَناصو 
اّما راه فرار و چااره،  ؛ها، آرزوی بازگشت دارد ده عمر و فرصتننک زند و تباه اد مییفر

 «.  تمسدود اس

  اقسام ظلم

بسیاری از اهل ایمان به برخی از اناواع ممکن است انواع فراوانی دارد که حتی  ،ظلم
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)ظلام باه  بندی و برابر برخی روایاات، ظلام باه الهای در ی  تقسیم .آلوده شوندآن 
و هار یا   1)ظلم به دیگاران  تقسایم شاده و اجتماعی )ظلم به خود  خدا ، فردی
 های فرعی هستند که در ادامه توضیح آن خواهد آمد. دارای شاخه

  ظلم به خود. 1
سای کاست. در منبق قارآن شده به این دسته از ظلم اشاره  ،در آیات فراوانی از قرآن

ا و یاالهای در دنژه یاهاا  و ه با انجام گناهان و دوری از خداوند، خود را از نعمتک
دان اخرو  گرفتاار ساازد، بار یو  و عذاب جاویت دنکو به هالکند آخرت محروم 

ُ و  ل» :فرماید خداوند می است.کرده ش ستم ینفس خو ُهاُم اّله ل م  اُهم  ک او  ماا ظ  ن  أ ن فُس 
ل ُمونی    .«نندک ند، آنها خودشان بر خودشان ظلم میک خداوند به آنها ظلم نمی» 2:« ظ 

 ش   يم ی   ی چمد که  نچو ح د   آ د
 

 3 ني ه خ یه خدمد   دودا خو  دت ی    
 

 ظلم به خدا. ۲

و  ترین ظلم است. قرآن کریم بعد از معرفای لقماان ستم بندگان بر خداوند، بگر 
ه باه ین توصایتار ن حال مهامیه در عکن اندرز و  یبه نخست ،مت اوکمقام علم و ح
ر   ی  ا بُن  ی»د: یرماف ن مییچنو رده کاشاره است، فرزندش  ر   ک  ال تُش   إ ن  الشِّ

ل ُظل ام   ک  ب اّله 
ظ    .«ظلم بگرگی است که شرکخدا قرار مده  ی گ را شریچ چیپسرم ه» 4:«م  یع 

عظمات هار 5ارزشی را همتا  خدا قرار دهند؟! ه موجود بیکن باالتر یچه ظلمی از ا
ه کااسات  کشار ،ن گناهانیتر بگر  از این روعملی وابسته به بگرگی اثر آن است؛ 

دال بر این اسات کاه بگرگای  ،د و شرطییچ قیبرا  آن بدون ه« میعظ»  صفت  اطالق
را باه  کات، شاریابعضای از آ است که ن جهتیبه هم6این گناه، قابل تصور نیست.
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 1.اند ردهکعنوان گناهی نابخشودنی معرفی 
اماماان و رهباران راساتین ترین مصادیق ستم به خداوند ظلم باه پیاامبر،  یکی از مهم

توانند اصل وجود خدا را انکار  است.برخی از مردم به ظاهر خدا را قبول دارند یا نمی
 کنند.  میو اوصیا و جانشینان آنان ظلم  ولی به پیامبران ،کنند

ظلمی است که موجب عذاب، رساوایی و در  ،از نگاه قرآن کریم تکذیب پیامبران
ه کاهنگاامی »فرمایاد:  مای درباره حضرت صالحآن قرنتیجه باعث حسرت است. 

 ،ماان آورده بودنادیاو ا هه بکسانی را کصالح و  ،دیفرمان ما )دائر به مجازات  فرا رس
ه کاچارا  ؛میدیی بخشایی آن روز رهاایبه رحمت خاود )از آن عاذاب  و از رساوا

حه یصا ،رده بودنادکاه ساتم کار اسات و آنهاا را یناپاذ ستکپروردگارت قو  و ش
مشاابه هماین  2«.شاان باه رو  افتادناد و مردنادیها آسمانی  فرو گرفت و در خانه)

   3.نیگ آمده است مبلب درباره قوم شعیب
درباره طلحه و زبیار   ستم است. امیرالمؤمنین مهمظلم به امام مسلمین، از مصادیق 

َعاِنى َو َظلَ » کند: خداوند چنین شکوه می  به ََ َما َق ه  مَّ ِإنَّ ه  تاو  !بارالهاا» 4:«َماِنى َو َنَكَثا َبيَعِتلىاللَّ
گواه باش این دو پیوند خویش را از من بریدند و بر من ظلم کردند و پیمان خاود را 

ناماه خاویش را چناین اباراز  رناج ،در موردی دیگر امیرالمؤمنین. «با من شکستند
من از ظلم و ولی هم این   ،ها از ستمگری حاکمان بیم داشتند همیشه ملّت» :دارد می

 5 .«ستم رعیت بیم دارم
فقیه و عمل نکردن به دستورات ایشان نیاگ از زماره  ایستادگی در برابر دستورات ولی

 مصادیق ظلم است.

  ظلم به مردم. 3
شاود. باه  غالباً ظلم به ماردم باه ذهان متباادر می ،آید از ظلم به میان میسخن وقتی 
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 1کنند، عذاب دردناک الهی است. لم میمجازات کسانی که به مردم ظ ،فرموده قرآن
بلکه مظلوم نیگ باید  ؛برای بخشوده شدن این نوع از ظلم، توبه به تنهایی کافی نیست 

به سه دسته تقسایم  ،بخشش الهینظر ها را از  انواع ظلم ظالم را عفو کند. امام باقر
 فرماید:  کرده و می

ه کامرزد و ستمی آ  ه خدا نمیکمی آمرزد و ست ه خدا میکستمی  :گونه است سه ،ستم»
ساتم بار نفاس  ،آمارزد به خداست و آنچه می کشر ،آمرزد آنچه خدا نمی .نگذارد وا

گر است )که فقط با اغمااض صااحب ید ی حق بندگان بر  ،نگذارد است و آنچه وا
 2 «.حق قابل عفو است

 الناس و نیش مار حق

النااآ  نشاان دهناده اهمیات حاق ،رخ داده ین راقا یداستانی که برای مالّمحمد مهد
 است.

  یبارا  رمضان ایشاان در منگلشاان  ی  روز در ماه ،زمانی که ایشان نجف بودند 
  الّساالم  یباه واد ،مرحوم نراقی از منگل بیارون آماده .نداشتند  چیافبار ه  صرف
را   یا جناازه  از اعاراب  یا بیناد عاده مای ،رود یقباور ما  اهل  ارتیز  یبرا  نجف
شاما  ، میادار  او گفتند: ما عجلاه  قبر گذاشتند، به  انیرا در م  ردند. وقتی جنازهآو
بیناد  مای ،رود د.وقتی ایشان درون قبار ماییده  را انجام  جنازه  نیا  گاتیۀ تجهیّ بق

 ،شود نراقی وارد قصر می .رود شکوه می ای باز شده که به سوی قصری با دریچه
  اناد. آناان از آن نشسته  در اطراف یو افراد  گیق بگرتادر صدر ا یبیند: شخص می

و   اقاوام  نناد و از حااالتک  یما  یپرساحوال  وستهیپ ، در صدر نشسته  هک یشخص
  هکا  دید  ناگهان  ،دهد.مدتی گذشت یم  نند و او پاسخک یم  سؤال  خودشان  بستگان
زد که از حاال   شیو چنان او را ن  مرد رفت  آن  سمته ب  از در وارد شد و   یمار

گفتن که دوباره ماار   گر سخنیدیکردند با ک  باز شروع  سپس  ،رفت. مار برگشت
  نیهما  : مان مرد گفت ،آمد و حالت قبلی تکرار شد.وقتی نراقی جریان را پرسید

  مان  یبرزخا  بهشت ، باغ  نید و ایا شما در قبرگذارده  نونکا  هم  هک  هستم  یا مرده
                                                           

 .43: شوری. 1

 .312ص ؛ یاألمال ؛شیخ صدوق. 2



 

 

 

 
   911ظلم  

 

  از مان  قبال  هکاهساتند   مان  ارحاام ،اند گرد آمده  در اطاق  هک  یادافر  نیا  .است
  یانکّاد  صاحب  دمید یروز  هک  قرار است  نیاز ا  ه ماریّ اند. قض گفته  اتیبدرود ح
ناار یصاد دی: س گفات  یما  انکّاد  صااحب .دارند  خود گفتگو و منازعه  یبا مشتر
  . مان ارمکباده  یشاه  پنج  : من گفت یم  یو مشتر  دارم    از تو طلب یشاه  )شش
  میاز نا  : تاو هام گفتم  یمشتر  بگذر و به  یشاه  می: تو از ن گفتم  انکّ د  صاحب  به
  . صااحب باده  انکّاد  صااحبه با  میو ن  یشاه  مقدار پنج  و به  نکد یرفت    یشاه
  باه  و مان  دهبو  انکّ د  حّق با صاحب  چون  یول ، نگفت  یگیشد و چ  تکسا  انکّ د

نبود ا حاّق او را   بر آن یراض  انکّ د  صاحب  هکخود ا   قضاوت  به  یشاه  میقدر ن
هار   هکا  نماوده  نیّ مار را مع  نیخداوند عّگوجّل ا  عمل  نیفر اکی  ، به نمودم  تیضا
هنگام خروج نراقی از قبر، صاحب قبار  زند. می  شین  منوال  نیمرا بد  ساعت   ی

هاا در مناگل ایشاان پخات  . این بارنج مادتدهد کوچکی به وی می کیسه برنج
کناد.  شد تا همسرش جریان را برای همساایگان تعریاف مای شد و تمام نمی می

 1شود. برنج تمام می ،پس از آن

 ترین مصادیق آن عبارتند از: دارای مصادقی فراوانی است. مهم ،ستم بر دیگران
باشاد.  ق مالی ی  انساان یاا یا  جامعاه مایکه شامل پایمال کردن ح ،ظلم مالی. 5

مصاادیقی از ایان ناوع  ،المال و... استفاده نابجا از امکانات بیتاحتکار، فروشی،  گران
 شود:ای از احتکار و نتیجه آن اشاره میدر اینجا به نمونه  هستند.

 گوید: می 2دکترمرتضی عبدالوهابی،
باودم. روزی از روزهاا دکتار  بیمارستان فیروزآبادی، دساتیار دکتار مظفاریدر 

علات عفونات داد که بایاد پاایش را باه مظفری صدایم کرد و پیرمردی را نشان 
کنید. به ماچ  کنم و شما عمل می گفت که این بار من نظارت می بریدیم. دکتر می

بااالی  برو بااالتر!پای بیمار اشاره کردم که یعنی از اینجا قبت کنم و دکتر گفت: 
 باالی زانو را نشان دادم و دکتار گفات برو باالتر!م و دکتر گفت مچ را نشان داد

ر. لحان و تا اینکه وقتی به باالی ران رسیدم دکتر گفت که از اینجا ببُا برو باالتر!
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زیارا دوران  ؛ردکا خاطره بسایار تلخای را در مان زناده مای «برو باالتر»عبارت 
کاردیم.  پامنار زنادگی میکودکی همگمان با اشغال ایران توسط متفقین، در محله 

خبر با احتکار از گرسنگی ماردم ساودجویی  ای از خدا بی قحبی شده بود... عده
مان که دالل بود و گنادم  کردند. شبی پدرم دستم را گرفت تا در خانه همسایه می

فروخت برویم و کمی از او گندم یا جو بخریم تا از گرسنگی نمیاریم.  و جو می
گفت: برو باالتر...  گفت همسایه دالل ما با لحن خاصی می پدرم هر قیمتی که می

برو باالتر... بعد از به هوش آمدن پیرمرد برای دیدنش رفاتم. چقادر آشانا باود. 
فاروختم.  وقتی از حال و روزش پرسیدم گفت: بچه پامنار بودم. گندم و جاو می

ل بقیاه م. دیگار تحماوخیلی سال پیش. قبل از اینکه در شاه عبدالعظیم ساکن ش
هایش را نداشتم. خود را به حیاط بیمارستان رساندم. من باور داشتم کاه  صحبت

از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جاو. اماا باه هایچ وجاه 
 1انتظار نداشتم که چنین مکافاتی را به چشمم ببینم.

کوچ  بار  از وارد کردن ی  جراحت ،گونه تجاوز و ستمکاری ظلم جانی که این. 3
 شود. بدن تا کشتن ی  یا چند انسان را شامل می

ظلم آبرویی و اعتباری که همان تجاوز به حقوق اعتبااری و از باین باردن آباروی . 2
همگای از  ،هاا و... پراکنای، برخای دروغ مواردی همانند تهمت، شاایعه ؛هاست انسان

 است.« ظلم ع رضی»مصادیق 

از  ؛این نوع ظلم نیگ مصادیق فراوانای دارد .دیگرانیعنی گمراه کردن  ،ضاللیظلم ا  . 4
های نابجا، بدبین کردن جامعه به اصال و  به ی  شهروند تا تحلیل اشتباه دادنآدرآ 

همگای  .،پایه حکومت اسالمی، تبیین مغلوط و نادرست احکاام و معاارف دیان و..
 گیرند. تحت این دسته از ظلم جای می

شاامل چناد ظلام  ،گاه ی  عمال باه ظااهر کوچا  نباید غافل شد که نکته مهماز 
در موارد زیادی شاامل « پارتی بازی کردن در ی  امر اداری»شود. به عنوان نمونه  می

ظلم مالی به افراد جامعه، ظلم جانی به برخی افراد، ظلم اضاللی و بدبینی به اساالم و 
« نادمان کااریوری و کاهش را  بهره»چنین ظلم در  شود. هم می حکومت اسالمی و...

                                                           
1  . http://jomhourieslami.net/paper/?newsid=201639 

http://jomhourieslami.net/?newsid=201639
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 به تنهایی چند نوع از ظلم را در پی دارد.

  ساز عوامل ظلم حسرت

ساز است. شناخت ایان  یکی از مباحث مهم درباره ظلم، شناخت عوامل ظلم حسرت
شود همه ما از عوامل یاد شده پرهیگ کنیم. از آنجا کاه معرفای هماه   باعث می ،عوامل

 .کنیم ترین آنها اشاره می به مهم ،این عوامل از حوصله این مقاله بیرون است

 . شرک به خداوند  1

ترین گناهان است. خباایی   راز بگ ،گونه که گذشت، از نگاه قرآن کریم شرک همان
توجهی به اقساام شارک اسات.  شوند، بی که برخی از افراد با ایمان نیگ بدان دچار می

از  ،پرساتیم را مایکنند صرف اینکه به زباان بگویناد ماا فقاط خادا  برخی تصور می
هار چناد چناین نیسات.  اند؛ در حالی که ایان آلود شرک نجات یافته گرداب حسرت

ولای از برخای مصاادیق شارک  ،بسیاری از افراد مسلمان آلوده به شرک جلی نیستند
فرمایاد:  در امان نیستند. خداوند می ،خفی، همانند ریا، رکون و اعتماد به غیر خدا و...

أَ» ْؤِمنو وَنَومایو ْشِرکو ْممو َوهو ِهِإالَّ ْمِباللَّ هو ماان باه خادا یه مادعی اکاشتر آنهاا یو ب» 1:«ْکَ رو
 .  «ندکهستند، مشر

سای اسات کمانند گفتار  ،خفی کشر»فرمود:  امام صادقدر روایتی آمده است که 
 ؛شادم به فالن بال گرفتار می ،اگر او نبود ؛شدم می کهال ،د: اگر فالنی نبودیگو ه میک
 ی ش شرکه برا  خدا در ملکنی یب ا نمییآ .رفت ن مییام از ب خانواده ،گر فالنی نبودا

ن یاپرسید: اگر منظور ا میراو  « رهاند؟ دهد و از بال می ه او را روز  میکقرار داده 
اماام ؟ ، چاهشادم مای کهاال ،نهاد واسبه فالنی بر من منّت نمیه ه اگر خدا بکباشد 
 2.«اردب ندین عیا ؛آر »فرمود: 
افراد با ایمان ضمن توجه به علل و اساباب، خداوناد را مسابب االساباب و بنابراین 

 دانند. علت العلل می

                                                           

 .503 :یوسف. 1
 .33، ص 4ج  ؛قاموآ قرآن ؛سید علی اکبر قرشی. 2



918    9318 رمضان ویژة ،نور انیراه توشه ره 

 

 خدا . عدم همراهی با رسول۲

کسی که وارد آن شود، به ساحل امنیات  .بیت او، کشتی نجات هستند و اهل پیامبر
ی حاوادث از دایاره هاا ولی کسی که از آن رویگردان باشد، در گرداب ؛خواهد رسید

شود. در سوره فرقان نیاگ  ساز گرفتار می اعتدال خارج شده و در گرداب ظلم حسرت
َمـَع»به این عامل اشاره شده است:  َخـْذتو ـياتَّ ُِ یـاَلْیَت

ـولو َعَلیَیَدْیِهَیقو اِلمو الظ  َوَیْوَمَیَع ُّ
وِلَسِبیمً سو دسات خاود را )از شاّدت ار که ساتمکاو )به خاطر آور  روز  را » 1:«الرَّ

   «.ده بودمیاش با رسول )خدا  راهی برگگکد: ا  یگو گگد و می حسرت  به دندان می

 .  نادانی3

 ،ترین عوامل ظلم، نادانی است. اگر آدمی بداند که ی  لحظه ظلام کاردن یکی از مهم
کند، هایچ گااه باه کسای  چه حسرت طوالنی و عذاب دردناکی را برای او فراهم می

تواند منشأ و عامل ظلم به خدا، ظلم به مردم و حتی ظلم باه  می ،کند. نادانی میظلم ن
ناد؟ زیارا ظلام از ک ه آدمی باه خویشاتن ظلام مایکن است کخود شود. چگونه مم
در پاساخ باه ایان سی بد خاود را بخواهاد. کن نیست کشود و مم بدخواهی پیدا می

جهالت. آدمی در ماواردی  غفلت و :علت ظلم به نفس دو چیگ است باید گفتسؤال 
شاری رساانده  ،ه باه خاودش خیاری برسااندکاز روی جهالت و نادانی به خیال این

   2است.
 خدمد  د نا به د نا  ن یپس رد کده بدم  

 

 
 

 
 

 ب  یفگ خود ک ر بده  دمدد و  دودا خدو ن    
 

 دآ دش  د زمدن چه  د     ک در کسدم   
 

 
 

 3شيام به دش  خو ن آیر بم قف ا خدو ن  
 

که در این مورد   4تعارض قوای درونی انسان است ،نیگ علت ظلم به نفس در مواردی
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ای  فروشانده شود. ماثالً  تر است، باعث ظلم می نیگ جهل آدمی به آنچه برایش مناسب
شود؛ اما به وجادان و  گوید، منفعتی عایدش می ه به دروغ قیمت جنس را زیادتر میک

رده اسات. کس در واقت به خودش ظلم پ ؛کند ظلم و حق دیگران را پایمال می ،دینش
گذرد تا ساود  مدت دنیوی می گونه موارد، شخس دانا و باهوش، از سود کوتاه در این

 بلندمدت اخروی نصیب او شود.

 . خودخواهی4

هاایی  ساز، خودخواهی است. بسایاری از ظلام یکی دیگر از عوامل مهم ظلم حسرت
خودخواهی ظالم اسات. همساری ناشی از شود،  که در خانواده، اجتماع و... انجام می

، دارناد و... کند، حاکمان ظالمی که به مردم جهان ظلم روا می که به همسرش ظلم می
نیگ به ایان مبلاب اشااره شاده  البالغه نهجهمگی شواهدی بر این مبلب هستند. در 

 1است.
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