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Abstract
Today, the use of religious teachings in the process of counseling and psychotherapy has attracted a lot of
attention and many studies have been done in this field. The main purpose of the research is to provide a new
interpretation and explanation of Islam's approach to the consequences of jealousy using religious findings and
moral knowledge, and in some cases, it has been accompanied by a psychological perspective. The research
method is descriptive-analytical, ie using the Holy Quran, interpretations of the Quran, books of hadiths and
humanities resources, the effects of jealousy have been identified and analyzed.
In this regard, the consequences of jealousy are divided into two types, spiritual and material; The disappearance
of faith, the disappearance of goodness, the immersion in sin, the avoidance of divine mercy and the rejection of
obedience are known to be the spiritual effects of jealousy. Life is considered one of the most important material
consequences of jealousy. Preparing to promote moral teachings and prevent moral vices is one of the basic
findings of research.
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نبردن اک کندگی اک مهمتریو ویامدهای مادی حنهد اسهت .کمینههسهاکی بهرای تهرویپ
آموکههای اختمهی و ویشهگیری اک ابهتت بهه رذایهل اختمهی اک یافتهههای اساسهی ایهو
تحقیق بهشمار میرود.
کلیدواژهها
رذایل اختمی حند ویامدها آ ار مانوی آ ار مادی.
مقدمه
اخههتتالت روانههی در جوامههف اننههانی روک بههه روک در حههال گنههترزاند و بشههر را در
مارا آسیبهای جدی مرار دادهاند .همانرور کهه اخهتتل در نظهام جنهمی اننهان
باعههث بههروک امههراا جنههمی میشههود اخههتتل در نظههام روح او نیههز باعههث ابههتت بههه
مراهای روحی میشود .در میان مباحث مهم روانشهناختی هیجانهاتی کهه موجهب
اختتل در کارکرد عادی فهرد در کنهدگی میشهوند و گهاه حتهی سهتمت جنهمی و
روانی وی را به خ ر می انداکند اک اهمیت خاصی برخوردارنهد .متأسهفانه امهروکه در
م الاات اختمی به یافتههای جدید علومی چهون روانشناسهی و علهوم تربیتهی کمتهر
توجه میشود و در وژوهخهای مربوط به تربیت اختمی و علهم اخهتق اک تحقیقهات
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میدانی در کمینۀ اختق بهر :الکم گرفته نمیشود.
حنادت یکی اک مهمتریو اختتالت روانی و اک رفتارهای ضد اختمهی اسهت کهه
اننان همواره با خ ر ابتت به آن مواجه است .مرآن کریم و ماصهومیو

بها بیانهات

مصتلههف خ ههر ابههتت بههه حنههد را گوشههزد کههرده و اننههان را بههه رفههف ایههو اخههتتل
فراخوانده اند .در مرآن کریم بیخ اک هفت بار اک حنادت و خ هر آن سهصو بهه میهان
آمده است :سور :مائهده ( )30-27سهور :یوسهف ( )9-8سهور :بقهره ( )109سهور:
نناء ( )54سور :حشر ( )10سور :حجر ( )47و سور :فلق (.)5
در علومی مانند اختق و روانشناسی همواره به ابااد مصتلف ایهو رذیلهۀ اختمهی
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توجه شده است ولهی امهروکه دسهتاوردهای ایهو علهوم دربهار :بیشهتر ناهنجاریههای

اختمی و رفتاری اک جمله حنادت ناکافی است؛ اک ایهو رو الکم اسهت در درمهان
اختتالتی چون حند اک رهنمودهای مرآن کریم و حضرات ماصومیو بههره بگیهریم.
ساماندهی منائل فردی و اجتماعی اک یک سو و فقدان تحلیل اختمهی جهامف و مهتقو
در ایو موضوع اک سوی دیگر ضرورت انجام ایو وژوهخ را آشکار میساکد.
یکی اک راهههای رههایی اک حنهد یهادآوری ویامهدها و عهوارا منفهی آن اسهت.
ویامدهایی که برای حنادت در احادیث استمی برشمرده شده به انهداکهای هولنها
است که به نظر می رسد در بهیو رذایهل اختمهی ههیچ یهک بهه انهداکه حنهد دارای
ویامدهای متنوع فردی اجتماعی مادی و مانوی نینت .در روایات ماصومیو حنهد
ریشههۀ همههۀ رذایههل و رأس همههۀ عیبههها مارفههی شههده اسههت (تمیمیآمههدی 1346
ا.)300- 299
وژوهخ حاضر در صدد است تا خه موجهود در ایهو کمینهه را بها بررسهی آ هار و
ویامدهای حند اک منظر آیات و روایات برررف کند و بهه ورسهخ «آ هار و ویامهدهای
حنادت در مرآن و روایات چینت؟» واس علمی و منتدل بدهد.
پیشینۀ تحقیق
انجام گرفته ولی نگاشتههای اختصاا یافته به موضهوع ویامهدهای حنهد اند انهد؛
برای مثال اسهماعیل صهادمی در کتهاِّ «حنهد و مضهرات و عوامهب آن» گورنیهه و
روسو در کتاِّ «غلبه بر حنادت» و محمدعلی سهروز در کتهاِّ «شهالههای سهرد»
عههتوه بههر بیههان اسههباِّ و کمینهههها و روزهههای ویشههگیری و درمههان حنههادت بههه
ویامدشناسی آن نیز ورداختهاند.
همچنههههیو حمیههههده خوشههههبصت در وایاننامههههۀ «مبههههانی نظههههری و ویامههههدهای
روانشناسی حنادت در مرآن و حدیث» ماصومه حاجیکاده در وایاننامهۀ «حنهد اک
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تاکنون دربار :حند م الاهات و تحقیقهات کیهادی در متهون اختمهی و روانشناسهی

دیهههدگاه مهههرآن و سهههنت آ هههار و ویامهههدهای فهههردی و اجتمهههاعی آن» نورسهههته
منبرکاده و کهره نریمانی در مقالۀ «تحلیل آ ار مادی حنادت در کهتم امیرمؤمنهان» و
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شهاِّ الدیو ذوفقهاری ککیهه نجاریهان و بتهول نجاریهان در مقالهۀ «بررسهی برخهی اک
ا رات حنادتورکی بر ستمت روان اک دیهدگاه اسهتم و روانشناسهی» دربهار :آ هار
حنادت بحث کردهاند.
بههه بههاور نگارنههدگان آ ههار حنههد تههاکنون هههم اک منظههر اخههتق و هههم اک منظههر
روانشناسی بررسی شده است اما اندیشمندان علوم اسهتمی (بههویژه دانهخ اخهتق)
به جنبههای روانشناختی آن نپرداختهاند و روانشناسان که بر وایهۀ تحقیقهات تجربهی
کار میکنند به متون دینی توجه نداشتهاند که ایو یهک کاسهتی جهدی در م الاهات
میانرشتهای محنوِّ میشود.
اشکال عمد :باضی اک وژوهخههای اختمهی منهتند نبهودن بیشهتر آ هار حنهد بهه
آیات و روایات است؛ بهروری که مالوم نینت ایو آ هار اک منهابف اسهتمی اسهتصراج
شده یا حاصل تتز و تجربه و ذوق شصصی است .نوآوری ایو وهژوهخ ایهو اسهت
که اوالً در بیشتر موارد شواهد مرآنی و روایی آ ار و ویامدها ذکر شده است و انیهاً
کوشخ شده به تمام آیات و روایهات مربهوط بهه آ هار حنهد اسهتناد و باضهی اک ایهو
ویامدها نیز با نگاه روانشناختی بررسی شود.
روش تحقیق
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در ایو وژوهخ اک روز تحلیهل محتهوا اسهتفاده شهد و ویامهدهای حنهد بها بررسهی و
م الاۀ کتب اختق و تربیت اسهتمی متهون دینهی و منهابف روانشناسهی تحلیهل شهد.
بدیو ترتیب که باد اک م الاه آیات و روایات مرتب با موضوع حند آ ار و ویامهدها
استصراج و سصنان دانشهمندان اخهتق و در مهواردی محققهان روانشناسهی بررسهی و
تحلیل شد .بنابرایو روز در ایو تحقیق توصیفی -تحلیلی است.
سهههاختار تحقیهههق چنهههیو اسهههت کهههه نصنهههت آ هههار در دو بصهههخ مانهههوی و
دنیههوی دسههتهبندی شههدهاند باههد هههر یههک اک آ ههار بههر اسههاس یافتههههای علمههی و
دینههی مصههداقیابی و سههاماندهی شههده و سههپس بهها بهرهگیههری اک آیههات و روایههات
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منتندساکی شدهاند.

مفهومشناسی حسد
حند در اص تح صاحبنظران استمی «حالتی است نفنهانی کهه صهاحب آن آرکو
کند سلب کمال و نامت متوهمی را اک غیر چه آن نامت را خهود دارا باشهد یها نهه و
چه بصواهد به خودز برسد یا نه» (موسوی الصمینهی  1372ا )105و در اصه تح
روانشناسان «واکنشی هیجانی است که اک حدود دو سالگی آغاک میشود و بها رشهد
کود

ممکو است تا بزرگنالی ادامه یابد و ربهق الگوههای مصتلهف فرهنگهی بهه

صورتهای متفاوتی جلوهگر شود.
حنادت در کود

واسصی ربیای است به محر ها و هنگامی ایجهاد میشهود کهه

به اعتقاد وی عارفه یا محبتی را اک دست داده باشد .در الگوی حنادت غالبهاً نهوعی
تههرس نیههز وجههود دارد؛ کیههرا حنههود احنههاس میکنههد کههه دیگههری محبههت شههصص
موردعتمۀ او را به او به خ ر انداخته است یا مقامی را که او انتظهار رسهیدن بهه آن را
داشته دیگری احراک کرده است .بنابرایو مومایتی که حنادت را برمیانگیهزد غالبهاً
یک مومایت اجتماعی است» (.)Hurlock, 1959; Idem, 1978, p.203
 .1تبیین آثار حسد

حند نیز بیشتر روح اننان است و به دلیهل تأ یروهذیری روح اننهان اک نظهر مانهوی و
دنیوی آسیبهای کیادی میبیند .با مرور آیهات و روایهات میتهوان آ هار حنهادت را
در دو باد مانوی و دنیوی دستهبندی کرد؛ دستۀ نصنت به بررسهی ویامهدهای مانهوی
و روانههی حنههد میوههرداکد و دسههتۀ دوم بههه ویامههدهای مههادی و جنههمانی آن در دنیهها
اختصاا دارد.
 .1-2آثار و پیامدهای معنوی
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محل اصلی بروک بیماریهای روانی روح اننان اسهت .محهل بهروک آ هار و ویامهدهای

کیانهای مانوی حند به مراتب بیشتر اک کیانههای مهادی و جنهمانی آن اسهت؛ کیهرا
حند ریشه های ایمان را نابود و اننان را به عدل و حکمت الهی بدبیو میکنهد چهرا
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که حنود در اعماق ملبخ به بصشند :نامتها یانی خداوند متاال ماتهرا اسهت .بهر
اساس آیات و روایات شماری اک ویامدهای دینی و مانوی حند عبارتند اک:
 .1-1-2زایل شدن ایمان

اک امام صادق

نقل شده که فرمود« :و الت ل
حاسدوا فا هن الحنهد یأکهل االیمهان کمها

تأکل النار الح ب؛ بهه یکهدیگر حنهادت نورکیهد .بهدرسهتی کهه حنهادت ایمهان را
میخههورد؛ چنانکههه آتههخ هیههزم را نههابود میکنههد» (کلینههی 1381ق ج :2ا.)306
همیو روایت را سید رضی اک حضرت علی

نقل کرده است (نهپ البتغهه خ بهه

 .) 86تنافی ایمان و حند به حدی است که حضرت حنهد را بهه آتشهی تشهبیه کهرده
که ایمان را اک بیو میبرد؛ کیرا دل حنود به خشم محنود سرگرم است .وس بهه یهاد
خدا و آخرت نمیافتد تا نور ایمانی نصیبخ شهود عیهوِّ نفهس خهود را نمیبینهد تها
آنها را اصتح کند گناهان بیشمارز را یاد نمیکنهد تها اک آنهها توبهه نمایهد و در
نماک و دیگر عبادات حضور ملبی ندارد تا عمل صالحی داشته باشد.
حضرت علی

فرمود« :الحند یمیث االیمان فی القلب کما یمیث المهاء الهثلپ؛

حند ایمان را در ملب میمیراند چنانکه آِّ برف را اک بیو میبرد» (نوری ربرسهی
1408ق ج :12ا .)18حند باعث میشود ایمان در ملب حنود همانند حهل شهدن
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

نمک در آِّ ذوِّ شود و اک بیو برود .در یکی اک توصیههای امام صادق

به ابهو

جندِّ آمده است« :و مو حند مؤمنا انماث االیمان فی ملبهه کمها ینمهاث الملهر فهی
المههاء؛ کنههی کههه بههه مههؤمنی حنههادت بههورکد ایمههان در ملههب او محههو میشههود
چنانکه نمک در آِّ حل میشهود» (ابهو شهابه  1385ا .)303بنهابرایو ایمهان و
حنههد بهها هههم جمههف نمیشههوند و حنههد بهها روح ایمههان سههاکگار نینههت؛ چنانکههه
حضههرت امیههر فرمههود« :االیمههان بههریء مههو الحنههد؛ ایمههان اک حنههادت خهههالی
است» (تمیمیآمدی  1346ا.)299
شماری اک محققان روانشناسی نیز بهه ایهو ویامهد حنهد اشهاره کردهانهد (وهلهوان
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 1383ا48؛ سروز  1385ا.)28

 .2-1-2از میان رفتن نیکیها

حنادت باِّ گناهان دیگر را به روی اننان میگشهاید و حنهنات و نیکیههای اننهان
نیز با حنادت اک بیو میرود .تشبیه ایمان و حند بهه هیهزم و آتهخ دربهار :حنهنات و
حند نیز آمده است؛ ویامبر اعظم

فرمهود« :ایهاکم و الحنهد فانههه یأکهل الحنهنات

کما تأکل النار الح ب؛ اک حند بپرهیزید؛ چرا که حننات را اک بیو میبرد چنانکهه
آتخ هیزم را نابود میکند» (شهید انی  1362ا.)52
آن حضهرت در ضههمو خ بههۀ غههدیر نیههز فرمهود« :مااشههر النههاس ان ابلههیس اخههرج
آدم مو الجنهة بالحند فت تحندوا فتحهب اعمهالکم و تهز هل امهدامکم؛ ای مهردم همانها
شی ان بهوسیلۀ حند آدم را اک بهشت بیرون کرد .وهس حنهد نورکیهد کهه اعمالتهان
نههابود شههده و مههدمهایتان میلغههزد (نههوری ربرسههی 1408ق ج :12ا)16؛ یانههی
حنههادت باعههث نههابودی اعمههال گذشههته و لغززهههای آینههده میشههود .عههدهای اک
روانشناسههان نیههز تبههاهی نیکیههها را اک ویامههدهای حنههد شههمردهاند (وهلههوان 1383
ا49؛ سروز  1385ا.)29
 .3-1-2ایجاد رذیلتهای اخالقی

را به گناهان دیگری اک جمله تهمت دروغگویی نفاق غیبهت اهانهت کتهک کدن
متل و نابودی دیگهران سهوق میدههد؛ اک ایهو رو حضهرت علهی

حنهد را ریشهۀ

صفات رذیله داننته اسهت« :رأس الرذائهل الحنهد؛ حنهد ریشهۀ تمهام رذیلتهاسهت»
(تمیمیآمدی  1346ا) 300؛ یانی در ا ر حنادت است که رذایل اختمهی دیگهر
اک اننان صادر میشود .حضرت امیر در جایی دیگر میفرماید« :مو َوللف بالحنهد ولهف
به الشؤم؛ کنی کهه بهه حنهادت تمایهل دارد بهه بهدیها نیهز گهرایخ ویهدا میکنهد»
(مجلنی 1403ق ج :75ا.)12
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باضی اک گناهان کایند :گناهان دیگرند .یکی اک ایو گناهان حند است .حنهد اننهان
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 .4-1-2آفتزدگی دین

حنههود بهها حنههادتورکی در برابههر اراده و مشههیت الهههی اینههتاده بههه مصالفههت بهها آن
میورداکد و میکوشد حکمهت الههی را تغییهر دههد .در حهدیث مدسهی آمهده اسهت:
منهمت بهیو عبهادی و مهو یهک کهذلک
«الحاسد ساخ لنلامتی
ه
ضاد لقنمی ال ههذی ه
فلنت منه و لیس منهی؛ حنود اک نامتهای مو ناراحت و مصهالف تقنهیم روکی بهیو
بندگانم است و ههر کهس چنهیو باشهد مهو اک او نینهتم و او اک مهو نینهت» (کلینهی
1381ق ج :2ا.)306
هههر چیههزی آفتههی دارد و هنگامیکههه آفههت بههر نامتههی هجههوم آورد آن را فاسههد
میکند و اک بیو میبرد .دیو نیز آفاتی دارد که یکی اک آنها حنهد اسهت .امهام علهی
فرمود« :الحند آفة الهدیو؛ حنهد آفهت دیهو اسهت» (همهان ج :8ا .)19امهام
صادق

نیز حند را یکی اک اصول کفر داننته است« :اصول الکفر ت ة :الحهرا

و االستکبار و الحند؛ ریشههای کفر سه چیز است :حرا برتریجویی و حنهادت»
(همان ج :2ا.)289
در تحقیقات روانشناسی استمی نیز به ایو ویامد مهم توجه شهده اسهت (سهروز
 1385ا.)29
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 .5-1-2فرو رفتن در گناه

حنادت یك امر ملبی است و اگر حنود بصواهد حنادت خود را ابراک کنهد بایهد آن
را بهصورتهای گونهاگونی مثهل غیبهت تهمهت دروغ فحهخ ضهرِّ و شهتم و ...
بروک دهد .حنود برای رسیدن به مقصد خود یانهی کایهل کهردن نامهت اک دیگهران
تمام نیروی خود را به کار میگیرد و میکوشد ررف مقابل را به کمیو بزند.
حضرت امیر

سه خصلت حرا تکبر و حند را انگیزهههای افتهادن در گنهاه

الهتقحم فهی الهذنوِّ؛ حهرا
مارفی میکند« :و الحرا و الکبر و الحند دوا ٍع الهی
ه
تکبر و حند انگیزههای فرو رفتو در گناهانانهد» (نههپ البتغهه حکمهت  .)371بایهد
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گفت حند اولیو خ است و باعث گناهان دیگر شده است .در روایتهی اک جنهاده بهو

ابی امیه چنیو نقل شده است« :اول خ یئة کانت الحند حند ابلیس آدم ان ینجد لهه
حیو امره فحمله الحند علی الماصیة؛ اولیو خ ایی که سر کد حنهد بهود؛ شهی ان بهه
آدم حنادت کرد که مومف دستور الهی به آدم سجده کند وس ایو حنادت او را بهر
گناه واداشت» (مجلنی 1403ق ج :60ا.)281
 .6-1-2دور شدن از رحمت الهی

امام صادق

یضهر بالمحنهود کهابلیس اورث
مضهر بنفنهه مبهل ان
فرمود« :الحاسد
ه
ه

هل حقههائق الاهههد و
هاء و الهههدی و الرفههف الههی محه ه
بحنههده لنفنههه اللانههة و جدم االجتبه َ
االص فاء ...و بالحند ومف ابو آدم فی حنهرَ االبهد و هلهك َمهلکها ال ینجهو و ال توبهة

مصر علیه ماتقد به م بوع فیه یبدو بهت ماهارا لهه و ال سهبب و ال بهف ال
للحاسد النهه ه
یتغیر عو االصل و ان عولپ؛ حنود مبل اک آنکهه بهه محنهود ضهرر بزنهد بهه خهودز

ضرر می کند؛ مانند ابلیس که با حنادت برای خودز لانت الهی را به جها گذاشهت و
برای آدم برگزیدگی و هدایت و صاود به مقهام حقیقهت عههد و انتصهاِّ الههی را بهه
ارث گذاشت .به خارر حند بود که ونر آدم (مابیل) در حنرت همیشگی وامهف شهد
و در مهلکه ای افتاد که نجات نیافت .و حنود توبه ندارد؛ چرا که بر حنهادت اصهرار
و ربیات اک اصلخ دگرگون نمیشود گرچه درمان شود» (همان ج :70ا.)255
در مقابل حنادت نکهردن بهر نامتههای دیگهران موجهب جلهب رحمهت الههی
ظل الارز
میشود .در روایتی آمده است« :ا هن موسی
لما ه
تاجل الی ربهه رأی فی ه
ه
ت فغب ه بمکانه و مال ا هن هذا لکریم علی ربهه فنأل ربهه ان یصبهر باسهمه فلهم یصبهره
رج ً
احد ك عو عمله کان ال یحند الناس علی ما آتهاهم ِهال مهو فضهله و ال
باسمه و مال :ه
یاق والدیه و ال یمشی بالنمیمة؛ هنگامیکه موسی با خهدا مناجهات میکهرد چشهمخ
ه
به مردی افتاد که در سایۀ عرز الههی مهرار داشهت .وهس بهه مقهام او غب هه خهورد و
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میورکد به آن ماتقد است و اک آن خوشخ میآید .بدون مانف و علتی بهروک میکنهد

گفههت :او حتمهاً بههرای وروردگههارز گرامههی اسههت .سههپس اک وروردگههار اسههمخ را
ورسید ولی خداوند اسمخ را نگفت و فرمود :اک عملخ برایت خبهر مهیدهم؛ او بهه

45

اینکه خداوند اک فضل خویخ به مردم ع ا میکرد حنهد نمیورکیهد و والهدینخ را
اذیت نمیکرد و برای خبرچینی نمیرفت» (فیض کاشانی  1363ج :5ا.)326
باضی اک روانشناسان مااصر دوری اک خدا و کیان رساندن به خویخ را اک جملهه
ویامدهای حند داننهتهاند (گورنیهه  1384ا51؛ وهلهوان  1383ا51؛ سهروز
 1385ا.)27
 .7-1-2عدم قبولی طاعات

یکی دیگر اک ویامدهای مانوی حند ایو است که اعمهال حنهود مهورد مبهول درگهاه
الهی مرار نمیگیرد .در بصشهی اک خ بهۀ ویهامبر در روک غهدیر آمهده اسهت« :فهت
تحندوا فتحب اعمالکم و تز هل امدامکم؛ حنادت نکنید که اعمالتان اک بیو مهیرود و
مدمهایتان میلرکد» (نوری ربرسی 1408ق ج :12ا.)16
مهر
تمر به االعمال فربما ه
در روایتی نقل شده است که« :ا هن فی النماء الصامنة ملکاً ه
فیرده و یقول هذا فیه حند فاضربوا به وجهه صهاحبه؛ در
به عمل کالشمس یضیء نوراً ه
آسمان ونجم فرشتهای است که اعمال بندگان اک نظر او میگذرد .چه بنا عملهی را اک
نظر او میگذرانند که مانند خورشید میدرخشد .وس آن فرشته آن را برمیگردانهد و
میگوید در ای و عمل حند اسهت وهس آن را بهه صهورت صهاحبخ بزنیهد (دیلمهی
 1372ج :1ا.)129
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 .8-1-2عذاب جهنم

ویامبر اعظم در وصف ومایف شب ماراج فرمود« :کنانی که به صهورت سهغ بودنهد و
آتههخ اک دهانشههان خههارج میشههد حنههودان بودنههد» (حههر عههاملی 1412ق ج:20
ا .)213در روایتی دیگر میخوانیم« :و ِهال لو مدم احدکم م االرا ذهبهاً علهی ِهال
م حند مؤمناً لکان ذلك الذهب مما یکوی به فهی النهار؛ بهه خهدا منهم اگهر یکهی اک
شما به انداک :کمیو در راه خدا رت بدههد سهپس مهؤمنی را حنهادت ورکد ههر آینهه
آن رهههت اک چیزههههایی خواههههد بهههود کهههه او را در آتهههخ میسهههوکاند» (نهههوری
ربرسی 1408ق ج :12ا.)19

خ ر ایو صفت رذیله برای فقها بیشتر اک بقیه است؛ هرچند کار علما بیشتر مربهوط
بههه امههور مانههوی اسههت کههه هههیچ مزاحمتههی در آن راه نههدارد و هههر کههس بههدون
کوچکتریو ضرر و کیانی برای دیگهری میتوانهد بهه بهاالتریو مرتبهه صهاود کنهد.
حضرت امیر فرمود« :ا هن ِهال یاهذه ِّ النهتهة بالنهتهة ...و الفقههاء بالحنهد؛ همانها خداونهد
شخ گروه را بهخارر شخ چیز عذاِّ میکند ...و فقیهان را بهخارر حنهد» (کلینهی
1381ق ج :8ا.)162
دوری اک حنادت اننان را به مقامات عالی میرساند .نقل شده اسهت کهه ویهامبر
اعظم دربار :مردی اک انصار شهادت داد که او اهل بهشت است .عدهای به ایهو منهئله
حنههاس شههدند و رفتههار آن مههرد را کیههر نظههر گرفتنههد .باههد اک بررسههی دریافتنههد او
اعمال کیادی ندارد جز آنکه هنگام خوابیدن در رختصواِّ ذکر خهدا را میگویهد و
واجبههاتی چههون نمههاک صههبر را انجههام میدهههد .بههه او گفتنههد« :راک اینکههه ویههامبر تههو را
اهل بهشت داننت چه بود؟» گفت« :میبینید کهه مهو اعمهال کیهادی نهدارم امها ایهو
حالت در مو وجود دارد که هیچگاه به منلمانی حتی در دلم خیانهت روا نمهیدارم و
بر خیر و نامتی که خدا بر او ع ها فرمهوده اسهت حنهد نمهیورکم» (فهیض کاشهانی
بیتا ج :5ا.)325

 .1-2-2تفرقه و اختالف

حنادت آستانۀ تحمل اننان را کم میکند و باعث بهروک اخهتتف و تفرمهه میشهود.
خداوند در بیان علت تفرمۀ مومهای حضرت نوح ابراهیم موسی و عینهی

مهی

جاءه ُُُ ال ِْعل ُُْ بَغْی ًا بَیذنَ ُُ ُْ ؛ «آنهان وراکنهده نشهدند
فرمایهد :وَ ما تَ َف َّر ُقوا ِإال َّ ِم ْ
ن بَ ْع ِأ ما َ
مگر باد اکآنکه علم و آگاهی سراغشان آمد و ایهو تفرمههجویی بههخارر انحهراف اک
حههق (و عههداوت و حنههد) بههود» (شههوری .)14 :خداونههد در آیهههای دیگههر نیههز عامههل
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 .2-2آثار و پیامدهای دنیوی

َف ِِ ِ
ین ُأوتُو ُ ِمن بَ ْع ِأ َما
یه ِإال َّ ال َِِّ َ
اختتف در دیو را «بغی» مارفی میکند :وَ َما اخْ تَل َ

ذات بَغْیذذا بَیذنَ ُُ ُْ ؛ «تنههها کنهانیکه کتههاِّ را دریافهت داشههته بودنههد و
َجذاءتْ ُُ ُُ الْبَینَذ ُ
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نشانههای روشو به آنها رسیده بود بهخارر انحراف اک حق در آن اختتف کردنهد»
(بقره.)213 :
مفنران اک جمله فصرالدیو راکی در «التفنهیر الکبیهر» (1411ق) مرربهی در
بیشتر ه
«الجامف الحکهام القهرآن» (1967م) و مراغهی در «تفنهیر المراغهی» (1985م) بغهی را
حند تفنیر کردهاند .همچنیو ربرسی در «مجمف البیان» (1406ق) آلوسی در «روح
الماانی» (1405ق) و کمصشری در «الکشاف» (1415ق ذیهل آیهه) بغهی را بهه مانهی
«ظلم و حند» داننتهاند.
 .2-2-2بیماریهای جسمی

بیو تو و روان آدمی راب ۀ منتحکمی وجود دارد؛ چنانکه با بیمار شهدن تهو آدمهی
روح و روان وی نیز بیحال و کنهل میشهود و نشهاط خهود را اک دسهت میدههد .در
مقابل در صور ت اختتل در روان اننان جنم وی نیهز دچهار بیمهاری میگهردد .در
رب امروک مباحث مبنوری با عنوان «بیماریههای روانتنهی» وجهود دارد .منظهور اک
ایو بیماریها بیماریهایی جنمی است که در اختتالت روحی ریشه دارند.
حند آ ار نام لوبی بهر جنهم و سهتمت اننهان میگهذارد .افهراد حنهود مامهوالً
افرادی رنجور حناس عصبی ورخاشهگر و افنهردهاند و دسهتگاههای مصتلهف بهدن
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آنان بر تأ یر ایو حاالت روحی دچار بیماری میگردد .افهزایخ میهزان چربهی خهون
ورفشاری خون مند (دیابت) گواتر و ...در بنهیاری اک مهوارد منشهأ عصهبی و روحهی
دارد کههه ایههو کمینههه در افههراد حنههود وجههود دارد و آنههها را منههتاد ایههو بیماریههها
می کند؛ اک ایو رو گاهی اگر درمان ایو بیماران با داروهای آرامبصخ همهراه نباشهد
مؤ ر وامف نمیشود و جنم فرد بیمار بهبود نمییابد.
در روایات بنیاری به آ ار جنمی حند توجهه شهده اسهت؛ بهرای مثهال حضهرت
علی

در بیان آ ار حند بر وجود اننان فرمود« :الحند یف ْنی الجند؛ حند بهدن را

هحة
اک بههیو میبههرد» (تمیمیآمههدی  1346ا .)301همچنههیو حضههرت فرمههود« :صه ه
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الجند مو مل هة الحند؛ تندرستی حاصل کمی حنادت است» (نههپ البتغهه حکمهت

 .)256حضرت علی

در روایت دیگری حند را به «کنگهار» و بهدن را بهه «آههو»

تشبیه کرده است« :کما ا هن الصهدأ تأکهل الحدیهد حتهی یفنیهه کهذلک الحنهد یکمهد
الجند حتی یفنیه؛ چنانکه کنگار آهو را میخورد تا اینکه اک بهیو میبهرد حنهد نیهز
بدن را ناتوان میکند تا اینکه اک بیو میبرد (تمیمیآمدی  1346ا.)300
گاهی ایو آ ار جنمی در افراد حنود بهوضوح مشاهده میشود اما آنان بهه منشهأ
آن توجه ندارند و نمیدانند اک کجا سرچشمه گرفته است و فق به درمهان ظهاهری و
رفف عوامل غیروامای میورداکند .در اینجا سصو امیرالمؤمنیو

مانی ویهدا میکنهد

که فرمود« :الاجب لغفلة الح هناد عو ستمة االجناد؛ تاجب اک ایو است که حنهودان
اک ستمتی بدنشان غفلت میکنند» (نهپ البتغه حکمت .)225
حاصل آنکه حنود همیشه مریض اسهت و ایهو امهراا جنهمانی چهون در حنهد
ریشه دارد تا حند درمان نشود شفا نمییابد .نفس آدمی باید صدها کار انجهام دههد
که یکی اک آنها ادار :بدن و حف موای آن است .آدمی کهه بهه حنهد مبهتت باشهد
نفنخ سرگرم محنود است؛ لذا در دیگر شهئون (حتههی در هضهم غهذا) کمبهود ویهدا
میکند .نفس اگهر نشهاط داشهته باشهد کارههایخ را درسهت انجهام میدههد و گرنهه
خوراکخ را نیز درست هضم نمیکند یا با بیمیلی همراه اسهت؛ در نتیجهه بهدن ههم
دانشگاه  1374ا.)487
 .3-2-2نداشتن آرامش روان

حنههود آرامههخ و اسههتراحت نههدارد و همیشههه در رنههپ و عههذاِّ و اضه راِّ اسههت.
حضههرت امیههر

فرمههود« :الحنههد ینکهههد الاههیخ؛ حنههد کنههدگی را بههر اننههان تل ه

میساکد» (تمیمیآمدی  1346ا)29؛ کیهرا بها دیهدن موفقیتههای دیگهران دچهار
حنادت شده خودخوری میکند و آتشی کهه در عمهق جهان خهود افروختهه اسهت
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مریض میشود (وهلوان  1383ا54؛ سهروز  1385ا25؛ وژوهشهگاه حهوکه و

همۀ وجودز را مشتال میگرداند.
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حنود همیشه در ذهو خود نابودی و ویرانی را بهرای دیگهران ترسهیم میکنهد؛ اک
مههروَ لک َههذوِّ و ال راحههة لحنههود؛ دروغگههو
ایههو رو حضههرت امیههر فرمههود« :ال ه
جههوانمردی نههدارد و حنههود راحتههی» (نههوری ربرسههی 1408ق ج :12ا .)17امههام
صادق

ماو الحنود فی راحة القلب؛ حنهود آرکوی
نیز در ایو باره فرمود« :ال ی
ه

آرامخ روانهی نداشهته باشهد» (مجلنهی 1403ق ج :70ا .)252شهاید دلیهل اینکهه
حنهود آرامهخ روان نهدارد ایهو اسهت کهه دلهخ همهواره بهه داشهتههای دیگههران و
آرکوی اک بیو رفتو آنها مشغول است.
بنیاری اک روانشناسهان نیهز بهر ایهو ویامهد حنهادت تأکیهد کردهانهد (وژوهشهگاه
حههوکه و دانشههگاه  1374ا488؛ گورنیههه  1384ا35؛ وهلههوان  1383ا54؛
.)Briant Gold department of psychology, 1995
 .4-2-2افسردگی

در کندگی همۀ ما روکهایی ویخ میآید که در آن روکها همه چیز را سیاه مهیبینیم و
ههیچ چیههزی شهادی مهها را برنمیانگیهزد .آنچههه موجهب میشههود چنهیو احنههاسهایی
بهصورت اخهتتالت روانهی درآینهد نهوع و تاهداد نشهانهها شهدت و مهدت آنهها و
حدی است که به جریان بهنجار کنهدگی روکمهره آسهیب میرسهاند .غمگینهی ماهادل
ه
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افنههردگی ( )depressionنینههت امهها بیتردیههد افنههردگی شههامل حالههت غمگینههی
است که بر کندگی روک مره فاالیت ارکشیابی خهود مضهاوت و کنخههای ابتهدایی
مانند خواِّ و اشتها ا ر میگذارد .ممکو اسهت غمگینهی واکنشهی بهه یهک رویهداد
رنپآور باشد و هنگامی مرا محنوِّ میشود که اک نظر شدت و مهدت بها در نظهر
گرفتو اهمیت ایو رویداد جنبۀ افراری ویدا کند؛ بهویژه ومتهی بهدون علهت ظهاهری
آشکار شود.
بنابرایو غمگینی افراری یا بدون علت موجه ظاهری در چهارچوِّ افنهردگی مهرار
میگیههرد .افههراد افنههرده مامههوالً دور :شههخ ماهههۀ افنههردگی را سههپری میکننههد
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کنخوری آنها کم است و کندگی عادیشان مصتل میشهود (دادسهتان  1380ج:1

ا .)270-269حنود نیز همیشهه ملبهی حیهران دارد و غهم و انهدوه همنشهیو اوسهت.
حضرت علی فرمود« :مو کثر حنده رال کمده؛ کنهی کهه حنهدز کیهاد شهد غهم
جانکاهخ نیز روالنی میشود» (تمیمیآمدی  1346ا.)300
حنود همیشه در ذهو خود نابودی دیگران را ترسیم میکند .او به جهای اینکهه بهه
کار و کوشخ بپرداکد به سنتی و رکود میگراید و به جای اینکه خهود را بهه مرتبهۀ
اننانهای کامل برساند میکوشهد بها کوال نامهت اک آنهان آنهها را بهه خهود ملحهق
ساکد .حضرت امیر در ایو باره فرمود« :رهروا ملوبَکم مو الحند فانههه مکمهد مضهنی؛

ملب هایتان را اک حند وا

کنید؛ کیرا حند شهما را بهه غهم جانکهاه و نهاتوانی مبهتت

میساکد» (همانجا) .آن حضرت در روایتی دیگر حنود را به مهرد :متحهر

تشهبیه

کرده است« :مو لم یقهر حنده کان جنده مبرا لنفنه؛ ههر کهس بهر حنهادتخ چیهره
نشود بدنخ بهمنزلۀ مبرز خواهد بود» (ابو ابیالحدید 1418ق ج :20ا.)258
روانشناسان ماتقدند اندوه و افنردگی یکی اک آ ار مهم حند است (وژوهشهگاه
حههوکه و دانشههگاه  1374ا489؛ وهلههوان  1383ا53؛ سههروز  1385ا22؛
.)Briant Gold department of psychology, 1995

حنادت هم مانند هر احناس منفهی دیگهری اک خهود انهرهیای سهارف میکنهد کهه
دیگهران در برابههر آن بیاعتنهها نمیماننهد .حنههادت فههرد را نهزد مههردم منفههور میکنههد
(صدر  1378ا)235؛ کیرا کخم کبانهای حضوری و بدگوییهای غیابی او مردم
را میرنجاند و باعث میشود با او رفتاری سرد و گاه تههاجمی داشهته باشهند .مامهوالً
کنی دوست نهدارد بها افهراد حنهود ارتبهاط داشهته باشهد .لهذا همهه اک حنهود دوری
میکنند و او در کندگی تنها میمانهد .حضهرت امیهر میفرمایهد« :الحنهود الخل ههة لهه؛
حنود دوستی و رفامتی ندارد» (نوری ربرسی 1408ق ج :12ا.)21
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 .5-2-2تنهایی
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 .6-2-2ناامنی اجتماعی

حنود به دیگهران سهوءظو دارد و در جاماههای کهه شهمار افهراد حنهود در آن کیهاد
است مردم به یکدیگر اعتماد ندارند و به دشمنی و کینهتوکی بها ههم میورداکنهد؛ در
نتیجه خیانهت و جنایهت افهزایخ یافتهه امنیهت جاماهه بهه خ هر میافتهد .بهه فرمهود:
حضرت علی

شهدَ الحنهد؛ شهدت کینههتوکی اک شهدت حنهد
شدَ الحقد مو ه
 «:ه

ناشی میشود» (تمیمیآمدی  1346ا.)299
افهزون بهر ایهو شههدت حنهادت در مهواردی بهه جنههغ و درگیهری و متهل منجههر
میشود .حضرت امیر فرمود« :ما ذ هل موم حتی ضافوا و مها ضهافوا حتهی تفرمهوا و مها
تفرموا حتی اختلفوا و مها اختلفهوا حتهی تباغضهوا و مها تباغضهوا حتهی تحاسهدوا و مها
تحاسدوا حتی استأ ر باضهم علی باض؛ هیچ مهومی خهوار نشهد مگهر اینکهه ضهایف
شدند و ضایف نشدند مگر اینکه جدا شدند و جدا نشهدند مگهر اینکهه اخهتتف ویهدا
کردند و اخهتتف ویهدا نکردنهد مگهر اینکهه بهه ههم کینههتوکی کردنهد و کینههتوکی
نکردند مگر اینکه به هم حنادت ورکیدند و حنهادت نکردنهد مگهر اینکهه باضهی اک
آنها بر باضی دیگر انحصاررلبی و خودخواهی کردنهد» (ابهو ابیالحدیهد 1418ق
ج :1ا.)318
روانشناسههان رفتارهههایی ماننههد کینهههتوکی (وهلههوان  1383ا )56چشههم و
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همچشههمی (همههان ا )57و روابهه نامناسههب اجتمههاعی (گورنیههه  1384ا41؛
Duffy, Shaw & Schaubroeck, 2008, p.168؛  )Vecchio, 1995, p.202را اک
ویامدهای حند داننتهاند.
 .7-2-2عدم پیشرفت

اگر حنادت در جاماه ای راه یابد حنودان نصواهند گذاشهت افهراد شاینهته م هرح
شوند؛ کیرا حنودان همیشه میکوشند تا دیگران را بهه عقهب براننهد و مهانف ویشهرفت
آنان شوند و ایو برختف روح تکامل و ترمی جاماه است .تدبیر چنهیو جاماههای بهه
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دست یک گروه حنود بیلیامت میافتد .متأسفانه ایو افراد حنود در میهان خهود بهه

حنادت مشغول شده مانف رشد و ویشرفت جاماه میشوند؛ چهرا کهه همهواره در وهی
مچ گیری و رسوا کردن یکدیگرند تا بلکه یکهدیگر را تضهایف کننهد .اننهان حنهود
هرگز مومایت روحی فکری مانوی خانوادگی و اجتماعی مناسبی برای سروری و
بزرگی نصواهد یافت و هر جا مدم بگذارد اسباِّ کوچکی و ذلت را با خهود میبهرد
و م رود اررافیان میشود .بهراستی حضهرت علهی

چهه کیبها فرمهوده اسهت کهه:

«الحنود الینود؛ حنود بزرگی و برتری نمییابد» (تمیمیآمدی  1346ا.)299
ویامبر اعظم

چند گروه را اک رسیدن به مقامات باال محروم داننته کهه یکهی اک

هل الهدرجات الالههی اللاهان ...و ال حنههود؛ چنهد گههروه بههه
آنهها حنههود اسهت« :الیحه ه
درجات عهالی نمیرسهند :لاانکننهده ...و حنهود» (سهیوری 1414ق ج :8ا.)691
امام علی

نیز فرمود« :ال یکون الابد عالما حتهی ال یحند مهو فومهه و ال یحق ههر مهو

هو دونه؛ هیچ بندهای دانشمند نمیشود مگر اینکه بر بهاالتر اک خهود حنهادت نکنهد و
واییوتر اک خود را تحقیر نکند» (نوری ربرسی 1408ق ج :12ا.)19
 .8-2-2لذت نبردن از زندگی

حنههود مههدام در رنههپ و عههذاِّ اسههت و اک کنههدگی خههود هههیچ لههذتی نمیبههرد.
(ممی  1363ج :2ا.)176
اگر بائر داشته باشیم که روکی ما تاییو شهده اسهت و ههیچ کهس نمیتوانهد اک آن
بکاهد و ههیچ مهدرتی نمیتوانهد مهانف آن شهود آن گهاه احنهاس آرامهخ و راحتهی
میکنیم و می توانیم اک کندگی خود لهذت ببهریم .حنهود همهواره لهذت را در داشهتو
چیههزی میدانههد کههه دیگههران اک آن برخوردارنههد .لههذا اک آنچههه خههودز دارد بهههره
نمیبههرد بلکههه اک داشههتههایخ ناراضههی اسههت و همههواره در آرکو و حنههرت بههه سههر
میبرد .حنود آنچه را که دیگران دارند مایۀ خوشهبصتی خهود میدانهد امها ومتهی بهه
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ویامبر

فرمهود« :امهل النهاس لهذَ الحنهود؛ کهم لهذتتریو مهردم حنهود اسهت»

آرکوهای خود دست مییابد باک هم احناس بهرهمنهدی و خوشهبصتی نمیکنهد و بهه
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آنچه در دوردستها وجود دارد میاندیشد .بنابرایو حنهود ههیچ لهذتی اک کنهدگی
نمیبرد (وژوهشگاه حوکه و دانشگاه  1374ا.)489
 .9-2-2تشخیص نادرست

حنادت حجاِّ ضصیمی در برابر شناخت حقایق میافکند و موجب میشود چشهم
و گوز اندیشه کور و کهر شهود؛ اک ایهو رو حنهود اک تشهصیص کیباییهها و نقهاط
موت دیگران و ناهنجاریهای رفتهار خهود نهاتوان میگهردد؛ چنانکهه ابلهیس در ا هر
حنادت اک دیدن کیباییهای خدادادی آدم و مابیل اک دیهدن محاسهو هابیهل نهاتوان
شدند و اک سوی دیگر ماایب خود را ندیدند و گمهراه شهدند .حضهرت امیهر فرمهود:
«الحنهد حههبس الههروح؛ حنهد روح اننههان را کنههدانی میکنهد و اک در

حقههایق بههاک

میدارد (تمیمیآمدی  1346ا .)299ومتی روح کندانی تمایتت دنیهوی باشهد اک
در

حقایق ناتوان و در تشصیص دچار اشتباه میشود.
بنههابرایو همههان ور کههه غزالههی میگویههد« :حنههود را اک مجههالس و مجههامف عائههد

مذمت و ذل هت و اک متئکه به او نمیرسد مگر بغهض و لانهت و اک خلهق
نمیشود مگر ه
نفای نمیبرد مگر غم و محنهت و در ومهت مهردن نمیبینهد مگهر ههول و شهدت و در
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

میامت چیزی به او نمیرسد مگر عذاِّ و فضیحت» (غزالهی 1406ق ج :3ا.)189
در یک کتم همانرور که حضرت علی فرمود « :مرَ الحند لشهقاء الهدنیا و اجخهرَ؛
نتیجۀ حند شقاوت دنیا و آخرت است» (همان ا.)301
گفتنی است در بیماریهای روانی نیز همانند بیماریهای جنمانی هرگاه صهفات
رذیله بر محی اجتماعی منتولی شود  -بهروری که همه در خ ر ابتت مهرار گیرنهد -
کنی که می خواهد روانخ اک ایو رذایل واکیزه باشد باید بهداشت روانی را مراعهات
کند .اننانی که نمیخواهد دچار حنادت شود باید هر شهب هنگهام خهواِّ رفتهار و
افکار خود را بررسی کند تا دریابد که آیا گرفتهار حنهادت شهده اسهت یها نهه؟ اگهر
نتیجۀ ایو دروننگری بروک بیماری بود فوراً باید برای ریشهکنی آن امدام کنهد؛ کیهرا
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درمان آن در ابتدا آسان است .کنی که میخواهد اک حند دور بماند باید خهود را بهه

کردارهای نیک بیارایهد و اک انجهام خواسهتههای نفهس خهودداری کنهد .البتهه درمهان
اختتالت روانی در مقاینه با بیماریهای جنمانی دشهوارتر اسهت؛ چهرا کهه بیمهاری
روانی امر ابت نهانی است و برای درمهان آن بهه گذشهت کمهان دراکی نیهاک اسهت و
اگر در مداوای آن منامحه شود ریشهدارتر و حادتر خواهد شد.
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نتیجهگیری
با توجه به بررسیهای انجام شده ری ایو نوشتار مالوم شد کهه دانشهمندان اخهتق و
روانشناسی به همۀ ویامدهای حنهد دسهت نیافتهانهد و بررسهی کامهل ایهو ویامهدها بها
رویکرد جامف وژوهشی نیاکمند واکاوی متون دینی است .بر اسهاس آیهات و روایهات
ویامدهای حند به دو نوع مانوی و مادی تقنیم میشهوند .اک جملهه آ هار و ویامهدهای
حند میتوان به کایهل شهدن ایمهان آفهتکدگی دیهو فهرو رفهتو در گنهاه تفرمهه و
اختتف بیماریهای جنمی نداشتو آرامخ افنردگی و تنهایی اشاره کرد .گرچهه
شماری اک ایو ویامدها اک یافتههای روانشناختی است بیتوجهی به آیهات و روایهات
در ایو موضوع به نقص در ویامدشناسی حند میانجامد.
همۀ ویامدهای حند با صفات بارنی و ظهاهری کهه مهؤمو بایهد بهه آنهها آراسهته
باشد بیگانهانهد؛ مهؤمو بهه خداونهد متاهال و آنچهه در میهان بنهدگانخ تقنهیم کهرده
خوز گمان است در حالی که حنود به ایو امر ناراضی است .مهؤمو بهرای دیگهران
بد نمیخواهد اما حنود همیشه به کوال نامت و نابودی محنهود میاندیشهد .دوسهتی
دنیا بر مؤمو چیره نمیشود و خوزرفتار و گشادهرو و متواضهف اسهت در حهالی کهه
حنود ختف ایو صفات را داراست .در نهایت باید گفت ارتباط تنگاتنغ مذهب و
ستمت روان برجنتهتریو نتیجهای است که اک ایو تحقیق استنباط میشود.
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کتابنامه
 .1مرآن مجید ترجمۀ ناصر مکارم شیراکی مم :مدرسۀ امام امیرالمؤمنیو.
 .2نهههپ البتغههه ( )1386گههردآوری سههید رضههی ترجمههۀ محمههد دشههتی مههم:
بنیاد نهپ البتغه.
 .3آلوسی بغهدادی سهید محمهود (1405ق) روح الماهانی چ 4بیهروت :دار احیهاء
التراث الاربی.
 .4ابههههو ابیالحدیههههد عبدالحمیههههد (1418ق) شههههرح نهههههپ البتغههههه .بیههههروت:
دار الکتب الالمیة.
حرانی ابومحمد ( )1385تحف الاقول ترجمۀ صادق حنهوکاده چ5
 .5ابو شابه ه
مم :آل علی.
 .6انصاری مرربی محمد بو احمد (1967م) الجامف الحکهام القهرآن چ 2بیهروت:
دار احیاء تراث عربی.

 .7وژوهشگاه حوکه و دانشهگاه ( )1374روانشناسهی رشهد ( :)1بها نگهرز بهه منهابف
استمی تهران :سمت.
 .8وهلهوان حمیهد ( )1383حنههادت کمینهههای رشههد و راهههای جلههوگیری اک آن
 .9تمیمیآمدی عبدالواحد بو محمد ( )1346غرر الحکم و درر الکلم تنظیم سهید
جتلالدیو ارموی تهران :دانشگاه تهران.
حر عاملی محمد بو حنو (1412ق) وسائل الشیاه مم :آل البیت.
 .10ه
 .11دادستان وریرخ ( )1380روانشناسی مرضی تحولی تهران :سمت.
 .12دیلمی حنو بو محمد ( )1372ارشاد القلوِّ مم :دفتر انتشارات استمی.
 .13راکی فصرالهههدیو (1411ق) التفنهههیر الکبیهههر أو مفهههاتیر الغیهههب بیهههروت:
دار الکتب الالمیة.

سخنو روایات
پیامدشناسی حسد از منظرقرآن
فصلنامه

تهران :مرکز وژوهخهای استمی صدا و سیما.

(جارال) محمود بو عمهر (1415ق) الکشهاف عهو حقهائق غهوامض
 .14کمصشری
ِه
التنزیل چ  2مم :نشر البتغه.

57

 .15سروز محمدعلی ( )1385شالههای سرد مم :دار الحدیث.

 .16سیوری عبدالرحمو بو ابیبکر (1414ق) الهد هر المنثهور فهی التفنهیر بالمهأ ور
بیروت :دار الفکر.

 .17شهید انی (کیوالدیو عاملی جبای) ( )1362کشهف الریبهة عهو احکهام الغیبهة
تحقیق علی خراسانی عراق :مکتبة االمام صاحب الزمان.
 .18صادمی اسماعیل ( )1382حند و مضرهات و عوامب آن مم :ناصر.
 .19صدر سید رضا ( )1378حند چ 2مم :دفتر تبلیغات.

 .20ربرسی فضل بهو حنهو (1408ق) مجمهف البیهان فهی تفنهیر القهرآن بیهروت:
دار المارفة.
 .21غزالههی ابوحامههد محمههد بههو محمههد (1406ق) احیههاء علههوم الههدیو بیههروت:
دار الکتب الالمیة.
 .22فیض کاشانی مهت محنهو (بیتها) مح هجهة البیضهاء فهی تههذیب االحیهاء چ2
مم :استمی.
 .23ممی شی عباس ( )1363سفینة البحار تهران :فراهانی.
 .24کلینی محمد بو یاقوِّ (1381ق) الکافی تصحیر و تالیق علیاکبر غفهاری
چ 2تهران :مکتبة الصدوق.
اخالق /سی و هشتم /تابستان 1399

 .25گورنیه بئهاتریس و اگهنس روسهو ( )1384غلبهه بهر حنهادت ترجمهۀ فهروکان
تجویدی تهران :جیحون.
 .26مجلنی محمدبامر (1403ق) بحار االنوار چ 2بیروت :موسنة الوفاء.
 .27مراغههی احمههد مصهه فی (1985م) تفنههیر المراغههی چ 2بیههروت :دار احیههاء
التراث الاربی.
 .28مصباح یزدی محمدتقی ( )1373اختق در مرآن مم :مؤسنه امام خمینی .
 .29موسوی الصمینی سید روح ِهال ( )1372شرح چهل حدیث چ 3تهران :مؤسنهه
تنظیم و نشر آ ار امام خمینی .

58

 .30نوری ربرسی حنیو (1408ق) منتدر

الوسائل مم :آل البیت

.

31. Briant Gold department of psychology. (1995), Envous nessandits relation shipto
malapyust mentandpsychology ,yorkuni versity, conada.
32. Duffy, M. K., Shaw, J. D. & Schaubroeck, J. M. (2008), “Envy in organizational
life. Envy: theory andresearch”, Oxford University Press, P.167-189.
33. Hurlock, E.B. (1959), Developmental Psychology, 2th ed, Mc Graw Hill.
34. Hurlock, E. B. (1978), child development, 6th ed, Mc Graw Hill.
35. Vecchio,R. P. (1995), “Its not easy being green: Jealousy and Envy in the
workplace”, Research in Personneland Human Resources Management, Vol.13,

سخنو روایات
پیامدشناسی حسد از منظرقرآن
فصلنامه

P.201-244.

59

Refrences
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

The Holy Quran (2009), translated by Nasser Makarem Shirazi, Qom: amir al-momenin (persian).
Nahj al-Balaghe (2007), seyyed razi, translated by Mohammad Dashti, Qom: amir al-momenin
(persian).
Alusi Baghdadi, M. (1405 AH), Rouh al-Ma'ani, 4th ed, Beirut: Dar Al-Ahya Al-Tarath Al-Arabi.
Ansari Qurtubi, M. (1967), Al-Jame 'Lahkam Al-Quran, 2th ed, Beirut: Dar Al-Ahya Al-Tarath AlArabi.
Briant Gold department of psychology. (1995), Envous nessandits relation shipto malapyust
mentandpsychology ,yorkuni versity, conada.
Dadsetan, P. (2001), Transformational Morbidity Psychology, Tehran: Samt (persian).
Deilami, H. (1993), Ershad al-Qoloub, Qom: Islamic Publications Office (arabic).
Duffy, M. K., Shaw, J. D. & Schaubroeck, J. M. (2008), “Envy in organizational life. Envy: theory
andresearch”, Oxford University Press, 167-189.
Feyz Kashani, M. (undated), Mahjah al-Bayza fi Tazhib al-Ehya, 2th ed , Qom: Islami (arabic).
Ghazali, M. (1406 AH), Ehya al-Olum al-Din, Beirut: Dar al-Kotob al-Elmie (arabic).
Gurnie, B. & Rousseau, A. (2005), Overcoming Envy, Translated by Forouzan Tajvidi, Tehran: Jeyhun
(persian).
Horr A'meli, M. (1412 AH), vasael al-Shi'a, Qom: Al al-beit (arabic).
hozeh and University Cooperation Office (1995), Growth Psychology (1): Towards an Islamic
Resources, Tehran: Samt (persian).
Hurlock, E.B. (1959), Developmental Psychology, 2th ed, Mc Graw Hill.
Hurlock, E. B. (1978), child development, 6th ed, Mc Graw Hill.
Ibn Abi al-Hadid, A. (1418 AH), Description of Nahj al-Balaghe, Beirut: Dar al-Kotob al-Elmieh
(arabic).
Ibn Shobe Harrani, A. (2006), Tohaf al-Oqul, Translated by Sadegh Hassanzadeh, 5th ed, Qom: Al Ali
(arabic).
Koleini, M. (1381 AH), al-Kafi, Correction and Suspension Ali Akbar Ghaffari. 2th ed, Tehran:
Maktabah al-Saduq (arabic).
Majlesi, M. B. (1403 AH), Behar al-Anwar, 2Th ed, Beirut: al-Wafa Institute (arabic).
Maraghi, A.M. (1985), Interpretation of al-Maraghi, 2Th ed, Beirut: Dar al-Torath al-Arabi (arabic).
Mesbah Yazdi, M. T. (2004), Ethics in the Quran, Qom: Imam Khomeini Institute (persian).
Mousavi al-Khomeini, R. (1993), Description of Forty Hadith, 3th ed, Tehran: Institute for the Design
and Publication of Imam Khomeini's Works (arabic).
Nouri Tabari, H. (1408 AH), Mostadrak al-Vasa'il, Qom: Al al-beit (arabic).
Pahlavan, H. (2004), Envy, Growth and Ways to Prevent It, Tehran: Center for Islamic Studies of IRIB
(persian).
Qomi, A. (1363), Safinah al-Bihar, Tehran: Farahani (arabic).
Razi, F. (1411 AH), al-Tafsir al-Kabir aw Mafatih al-Gheyb, Beirut: Dar al-Kotob al-Elmie (arabic).
Sadeghi, I. (2003), Envy and its Consequences, Qom: Naser (persian).
Sadr, R. (1378), Envy, 2th ed, Qom: Advertising Office (persian).
Shahid sani, z. (1987), Kashf al-Raiba an Ahkam al-Gheiba, Inquiry Ali Khorasani, Iraq: Maktabt alImam Saheb al-Zaman (arabic).
Soiuti, A. (1414 AH), al-Durr al-Mansur fi al-Tafsir be al-Masur, Beirut: Dar al-Fekr (arabic).
Soroush, M. A. (2006), Cold Flames, Qom: Dar al-Hadith (persian).
Tabarsi, F (1406 AH), Majma al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an, Beirut: Dar al-Marefah (arabic).
Tamimi Amedi, A. (1967), Ghorar al-Hikam and Dorar al-Kalem, edited by Seyyed Jalal al-din
Ormavi, Tehran: University of Tehran (persian).
Vecchio,R. P. (1995), “Its not easy being green: Jealousy and Envy in the workplace”, Research in
Personneland Human Resources Management, Vol.13, P.201-244.
Zamakhshari (Jarallah), M. (1415 AH), al-Kashaf an Haqaieq Ghavamez al-Tanzazil, 2th ed, Qom: alBalagheh Publishing (arabic).

2

