
249 

و حدیث و مقایسه  شناسایی مفهوم و ابعاد حسادت در قرآن
 شناسی حسادتآن با روان

 
 3 محمدرضا شعیری، *2ثریا قطبی، 1زهرا بیرجندی                                                

 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.. 1

 )نویسنده مسئول(.  استاد یار علوم قران وحدیث، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. 2
 دانشگاه شاهد، تهران،ایران.دانشیار روان شناسی، . 3

 دهیچک
شهده   یهاد  «غبطهه »در نقطه مقابل از  یاند. از طرفمعنا کرده« یگریزوال نعمت از د یتمنّا»حسد در متون اسالمی  مقدمه:
ت هم ه  یخود مطرح است. حسادت وجههه  ین نعمت براآ یافتدر یرزوآ، یگریزوال نعمت از د آرزوی یکه به جا
 یهها یهها بها کاسهت   پهژوهش  یه  ن صورت گرفته اسهت ام ها ا  آهایی در مورد پژوهش، اسالمی بوده استها و منابع نوشته
و ابعهاد   هها یژگهی وم، مفههو  ییخاطر هدف پژوهش حاضر در گام نخست، شناسها  ی مواجه بوده است. بد یشناختروش

شهدن بهه    یه  ه و در گهام دوم ندد بهود  یشناسآن با مفهوم حسادت در روان ییسهو مقا ییو متون روا حسادت در قرآن
 بوده است.   یج تحقیقنتاها و یافتهبر  یاسالمی، مبتن ییافتهانسجام  یالگو ی 

و هدفمنهد شهامل سهه     ی. نمونه مهورد مطالعهه، متنه   باشدیم یاسناد -یفی و ازنوع توص یفیک حاضریق تحقروش  روش:
 یاصهل  ی. ابدارهها یشناسه . منهابع معتبهر روان  3. مت  کامل بحاراالنوار 2 قرآن یات. تمام آ1بوده است:  یلگروه به شرح ذ
و  هها یهه براساس جستجو در مهت  و رجهوع بهه نما   ، یمورد بررس ازمنابعاخذ شده  هاییشف ،پژوهش ی مورد استفاده در ا
اطالعهات   یبنهد وطبقهه  یفتوصه ، یهث دو احا از قرآنیج خاذ نتابوده است. بعد از اتّ مرتبط یافدارهانرم یقجستجو از طر

بهه  یج ، بها نتها  و قهرآن  یثبدست آمده از احاد یمحتوا، یگرگرفته است. از طرف د انجام ییبدست آمده، به شکل محتوا
ههای اخهذ شهده    و مقولهه  یممفهاه  ی روابهط به   قرار گرفته است. در ادامه نوع یسهمورد مقا یشناسدست آمده از علم روان

 .  یمشو ی مدل به شکل همبسته ندد یاالگو  ی ، تا به یی تع
از لحها   مورد مطرح شده که  5، در قرآن «ح س د»حسادت،  یشهمده با توج ه به رآهای به دست یافته نتایج:
سهوره   یسهتمی  آمده که شهامل سهوره فلهق )ب    های مکّیبار در سوره ی ها با موضوع حسادت سوره یتموقع

سوره نازله(، سوره نسها  )نهود و    ی شامل سوره فتح )صد و دوازدهم یهای مدنورهسه بار در سنازله( است و 
ههایی کهه   غالب سهوره  توانیمده است. لذا مآسوره نازله(  ی سوره نازله(، و سوره بقرة )هشتاد و هفتم ی دوم

موارد  یبندمفهوم و مقوله یی تعر بحاراالنوا یاتدانست. در روا «یمدن»موضوع حسادت در آن آمده است را 
، یگهری حسهادت بهر خهود و د    یامهد حسهادت، پ  یمفهوم و نشانه شناس: بود یرموارد ز یرندهشده در بر گ یی تع

مقابلهه بها    یگیهری حسهادت، وگهونگ   های حسادت، عوامهل شهکل  دامنه نمود حسادت، انواع حسادت، نمونه
 ن. آحسادت و کاهش 

از دو نهوع   ی اسهت. همننه   مرتبط یادگیری یو تا حد یهای سرشتینهبا زمحسد  رسدیبه نظر م :گیریبحث و نتیجه
خهود فهرد و در    یبهرا  یامدهاییپ یداراحسادت سخ  گفت.  ی توانحسادت غفلت و فتنه مو نید  یحسادت مثبت و منف

د در مهت   سخ  گفهت. هرونه   یفرد ی و ب یدرون فرد یامدهایاز پ انتویپس میگری دارد. د یشدن برا ینیصورت ع
 یهد ن یههای مقطعه  یوهشهده ام ها شه    یهاد راه مقابله با حسهادت   ی تر ین از پناه بردن به خداوند به عنوان محورآو قر یاتروا

بها علهم    یمنسجم سخ  گفت کهه گهاه متفهاوت و گهاه در تهواز      یالگو ی از  توانها میمقوله ی مطرح شده است. با ا
   بوده است. یشناسروان

 شناسی.قرآن، روایت، روانحسادت،   ها:کلیدواژه
*Email: sghotbi@shahed.ac.ir 
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 مقدمه  
معنای  به اصل در «د س ح» ریشه از «حسادت»

 شود خراشیده است تا جایی كه چیزى بر ساییدن چیزى
 «كَنِه»به معناى «حَسْدَل»اصل این واژه را ازأزهری [. 1]

گونه كه كَنه پوست تن آدمى را و گفته است همان دانسته
نیز با جان و « حسادت»مكد، كند و خونش را میزخم می

می محسد را بیل [.2]كند حسود چنین می انسانروان 
 چون .واژگانی [3است] خراشیدن وسیله كه زیرا گویند

 ح» واژه ذیل كبیر اشتقاق در «سدح» و «دحس» ،«حدس»
البته باید توجه داشت كه  [.2]شده است بیان «د س

 [4] یكسان است مؤنث و مذكر در« حسود» استعمال واژه
 نام دارد «مَحْسَدَة» شود حسد و رشك باعث آنچه كه وهر

نكته جالب آن است كه در كتب لغوی تصریح شده كه  [.4]
فرد حسود خواستار آن است كه نعمتی از دارنده آن سلب 

هم هرچند كه لزوما آن نعمت به خود وی  [،5شود]
حسود گاه حسادت را در دل خویش نهفته  شخص [.6نرسد]

دارنده آن، دست  از گاه برای سلب نعمت و [7نگاه می دارد]
[ .گفتنی است كه 8به انجام برخی اقدامات نیز می زند]

شدید در نفس خویش  انسان حسود همواره با خستگی
جدال می خداوند تدبیر و خششمواجه است و به نوعی با ب

 [.9كند]
بی تردید توجه به واژگان هم معنا موجب فهم بهتر 

 به «ر و غ» ریشه از «غیرَت»مفهوم حسادت خواهد بود.واژه
 به اقدام»نیز و«بردن بین از و چیزی در رفتن فرو» معنای
[ این كلمه 10] است«درگیری یا و زور با مالی گرفتن

 زن یا و دیگری مرد بر خود زن به نسبت مرد درحسادت
 [.4كاربرد دارد] دیگر زن نسبت به خود شوهر به نسبت

 به از دیگر واژگان مترادف با حسادت است و ناظر «منافسه»
 هر به كه آن را خواهد می كه است چیزى به انسان تمایل
نیز با حسادت  «غِلّ». [4آورد] دست به ممكن شكل

واژه در مواردی استعمال می .این  [11نزدیكی معنایی دارد]
پیدا  خلوص ورود و قلب سرشار از صفا به شود كه چیزی

 [.9] فساد آن قلب شود و كرده و موجب دگرگونی، تیرگی
در  [12شجاعت] [ نیز مانند غبطه بر10«] غِبْطةً»واژه 

برخورداری از چیزی  مواردی به كار می رود كه كسی آرزوی
[. 13دیگری را داشته باشد]تمنای دست رفتن آن از  بدون

از ویژگی های ناپسند اخالقی به « غبطه»همین سبب  به
از دیگر كلمات مترادف  «استئثار» [. واژه10] شمار نمی آید

 خود به تنها اختصاص چیزی معنای با حسادت است كه به
 [.14است] دیگری گرفتن نظر در بدون و

 اطنق بیانگر «حسادت» معنای به نگاهی مجموع، در 
 وجه تریناساسی. باشدمی یاد شده تعاریف در مشتركی

 كه است چیزی به بودن مذكور، حساس تعاریف در مشترک
یا  حقیقیهر چند از نوع  دارای آن است دیگری

 [.16، پسندیده و یا ناپسند باشد] [15مجازی]
توجه به متون اسالمی در مورد حسادت نیز، بیانگر 

شهید مطهری در بیان ویژگی  ویژگی های یاد شده است.
 دیگرى بدبختى فكر حسود تنها در» می گوید فرد حسود

 خودش سعادت فكر در كندمى است و فراموش
 هم اگر. شود خوشبخت خودش كه نیست این باشد،آرزویش

 این آرزویش برابر ده شود، خوشبخت خودش كه دارد آرزو
اینكه  غزالی با تاكید بر. [17«]شود بدبخت دیگرى كه است
[ به بررسی 18است] ایمان از نیمی مذموم اخالقِ از پاكی

 و حسد پرداخته و منشا آن را در دشمنى هاىانگیزه
 از شگفتى اظهار تكبر، و غرور نازیدن، خود به توزى،كینه

 به عشق ها،داشته دادن ازدست ترس دیگران، هاىداشته
 [.18نفس به حساب می آورد] خباثت و شهرت، و ریاست

كسی را  در فضیلت بودن كمال و و تمام وجود برتری رازی
یزدی  مصباحو  [19كند]می ذكر حسادت به او ایجاد عامل
زیبایی طبیعی اعم از  خدادادی هایآن را برخی نعمت منشأ

و غیره و یا وجود برخی امتیازات همچون هوش و استعداد 
 با خود هایداشته مقایسه [.20باال بر می شمرد ]

 به دستیابی برای رقابت و هاخواسته تزاحم،  [21دیگری]
 [ كوردلی22نادانی] [18] محدود هایموقعیّت و امكانات

برخی  [23] خوار پنداشتن خود [21دوستی] دنیا [21]
دینی منشا حسادت تلقی  بعد در دیگر از عواملی است كه

نراقی با اشاره به نمود حسد در رفتار و گفتار  شده است.
 به زبان كه داردمی وا را انسان آدمی می گوید حسادت

 . [24محسود بگشاید] بدگوئى و غیبت
 توجّه مورد خاص، هیجان یك عنوان به «حسادت»
 هاویژگی برخی دادننسبت. است شده واقع نیز شناسانروان

 با را شناسیروان ایشان، رفتار مورد در قضاوت نوع و افراد به
 مورد در اخالق علم در زیرا دهدمی پیوند اخالق حوزه
[ 25] شودمی بحث رفتاری ویژگی یك بودن منفی یا مثبت

 هیجانی «حسادت» معتقدند 1مارازیتی چون شناسانیروان ،
 تا طبیعی حالت از طیفی در تواندمی كه است، دهندهآزار

 آنقدر شده، یاد هیجان. شود بندیطبقه نابهنجار، حالت
 و شناسانروان تحقیقات برای همواره كه است پیچیده

 است معتقد 2 پاینز .[26] است بوده انگیزبحث پزشكانروان
 مشاهده زمان در كه است پیچیده واكنش یك «حسادت»

در  خاص موجود كیفیت یا ارزش با رابطه یك كه شرایطی
 در معموال و شودمی شخص ایجاد در كند،می تهدید را آن

                                                           
1 Marazziti, D 
2 Pines. A. M 
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 زهرا بیرجندی و همکاران                                                                                            شناسی حسادتو حدیث و مقایسه آن با روان شناسایی مفهوم و ابعاد حسادت در قرآن

 دادن دست از وحشت اثر در و نفر سه حضور با موقعیت یك
 1 هارلوک امّا [27شود]می ایجاد عالقه مورد شیء شخص یا

 حدود از كه است هیجانی واكنشی «حسادت» است معتقد
 تا است ممكن كودک رشد با و شودمی آغاز دوسالگی
 به فرهنگی، مختلف الگوهای برطبق و یابدادامه بزرگسالی

 چون افرادی طرفی از. شود گرجلوه متفاوتی هایصورت
: آورندمی «حسادت» تعریف در 3 روسو و 2 گورنیه

 كه امتیازی دیدن با كه است منفی احساس «حسادت»
 انسان دست به باشیم، داشته ما فقط داریم آرزو یا نداریم

 داشت، عقیده [29] 5 آرال از نقل به 4 مازلو( [28] دهدمی
 منجر تر عمیق امنیّت عدم و بیشتر طرد به همیشه حسادت

 وریكنش همیشه حسادت كه كندمی اشاره او. شودمی
 بر شخص است. وابستگی و ناایمنی بیانگر بلكه نیست، عشق
 باشد داشته باالتری ایمنی نا هركس دیدگاه این طبق

 تعاریف به توجّه با[ 26]كندمی تجربه را بیشتری حسادت
 :براساس یشناسروان در را حسادت مراتب شده مطرح
 (فردی) شناختی. 1 
 (عاطفی) احساسی. 2 
 [ 27]دهندمی قرار بررسی مورد( عملی) رفتاری. 3 

به عنوان یك ویژگی ناپسند اخالقی در « حسادت»
شناسی خاص، در علم روان ی اسالمی و یك هیجانگستره

 ی را به خود اختصاص داده است. های متعدّدپژوهش
 یجنس یوفائ یب یسهمقا»یدر پژوهش[ 26ی]عرب عامر

 یحسادت ب یبا بررس در رابطه«در مردان و زنان دانشجو
زنان و مردان در حسادت به  یهاو رابطه آن با تفاوت یوفائ

زنان  یجنس ییوفا یاز ب یشتركه مردان ب یدهرس یجهنت ینا
 یناشوند. میمردان آشفته  یعاطف وفایییاز ب یشترو زنان ب

 یریدانشگاه گرگان نمونه گ یاندانشجو یمورد را درباره
های انطباقی پژوهش حاضر فقط با اتّكاء به جنبهاند. كرده

. حسادت و نیز ابعاد عاطفی و جنسی آن پرداخته است
هرچند این پژوهش نخستین بار در ایران رقم خورده، ولی 

 بر متدولوژی كمّی استوار بوده است. 

 یزانم یا هیسمقا یبررس»[ در پژوهش 30گودرزی]
در آستانه طالق  ینمتأهل یندر ب یو جنس یحسادت عاطف

و  یحسادت عاطف یسهمقابه  «با توجّه به جنسیّت یو عاد
. پرداخته است یدر آستانه طالق و عاد ینمتأهل ینب یجنس

طالق كه  ینفر از مردان و زنان در آستانه 181خاطر  ینبد
شهر  یانوادههای خبه دادگاه 1391در شش ماه اول سال 

                                                           
1 Hurlock. E. B 
2 Ghornie. B 
3 Roso. A 
4 Mazlo, A 
5 Eral, B 

در  ینفر از افراد عاد 176تهران مراجعه كرده بودند و 
 هاییژگیو یكه به لحاظ برخ معهدسترس سطح جا

بوده و در  یكبا گروه در آستانه طالق نزد یشناخت جمعیّت
اند، مورد مطالعه طالق اقدام نكرده یشان هرگز برا یزندگ

 یوهایمطالعه به سنار ینقرار گرفتند. شركت كنندگان در ا
 ینپاسخ دادند. ا یو جنس یعاطف ییوفا یبا ب مرتبط

[ با همان ابزارهای 31در ادامه تالش عرب عامری ]پژوهش 
شده است. جالب  های سازگاری انجامبا جنبه مرتبط

اینجاست كه افراد در آستانه طالق مشكالت حسادت 
این پژوهش اند. كمتری نسبت به افراد معمولی نشان داده

شده و  ی متدولوژی كمی روان شناختی انجامدر گستره
 كند. نتایج آن ذهن را متوجّه جنبه سازگارانه حسادت می

حسد و آثار آن در قرآن »در پژوهش خود  [32باری]اعت
و احكام حسد و غبطه، ابعاد  یفتعر یانبه ب « یثو حد

توارث و ها و عوامل رشد آن، یشههای حسود، رحسد، نشانه
های حسد، بهداشت و درمان حسد را یانحسد، ز یتسرا

پژوهش  ینكه در ا چهقرار داده است. امّا آن یمورد بررس
پژوهشگر تالش كرده تا آن است كه هرچند  ملموس است

 های درمانو راه یامدهاحسادت و هم به پ یهم به معنا
و  ینشیبر مطالب گز ، متّكییتالش و یبپردازد ول حسادت

 یبررس یر موردتفاس ی ازبرخ تنها بوده و یاتپراكنده از روا
 یتوان به گستردگمی یقتحق یناست. در ا قرار گرفته یو

وان سخن تنمی یقشناسی دقبحث اشاره كرد، امّا از روش
 . گفت

های ها و مقالهتوان به كتابدر ادامه تحقیقات می
آثار حدیث  مروری یا برخی موارد پژوهشی اشاره نمود. این

 یا قرآن را وجه همت خود قرار داده اند. 
نسب  ی، مطهّر [33ی]زمان ی، حاج [27]زاده  یول

ارموده غالمی [ ،36[ ، شهرخرقانی ]35[ ، مرادی ]34]
[ 40[ و علم الهدی ]39[ ،وصله ]38شیری ] [ ،37]

با  اند در تحقیق خود، به آیات و روایات مرتبطكوشیده
حسادت بپردازند. آن چه كه به نحو بارزتری در مورد این 

توان اشاره نمود، گزینشی بودن روایات یا آیات و ها میتالش
شناسی حسادت و نیز عدم ی با رواننپرداختن به مقایسه

یك الگوی منسجم در ابعاد حسادت بوده است. در طراحی 
شناسی نقد توان به این تحقیقات، به لحاظ روشحقیقت می

مهمی وارد نمود. در این تحقیقات، نمونه برداری جامع از 
آیات و روایات، به گونه ای كه تمامی روایات یا آیات را در 
برگیرد و امكان یك دریافت منسجم تر و كامل را فراهم 

نشده است. البتّه مواردی كه به عنوان كتاب و  زد، انجامسا
[ هرچند ممكن است 41نه اثر تحقیقی منتشر شده ]

بوده است،  مطالبی را ارائه دهند كه بر آیات و روایات متّكی
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 ولی یك تالش مسأله دار نبوده است.  

 یشناس نشانه»عنوان  خود باتحقیق  در [25ی]داود
روان یشگرا با منابع اسالمیحسادت در  و كبر، حرص

مهم  یاخالق یلهسه رذ یشناسنشانه به،«مثبت یشناس
 بیرتع« اصول الكفر»به عنوان  یاتها در رواپرداخته كه از آن

و  یلبر فضا راحسادت  و اثر كبر، حرصوی  است. شده
مورد بررسی مثبت  یشناسمطرح شده در روان هاییتقابل

 یشناسبه نشانه پژوهش وی نیدر اهرچند است. قرار داده 
و به  مثبت پرداخته یشناسحسادت در منابع اسالمی و روان

را حسادت  یو رفتار هیجانیی، شناخت یهاحوزه یكتفك
 یتفاوت معنامورد توجه قرار داده است اما در این پژوهش 

های برون نیز راهو ی شناسحسادت در متون اسالمی و روان
. از طرف دیگر، [24]است رفت از حسادت مطرح نشده

در منابع [ گرچه به نشانه شناسی حسادت 27] زادهیول
ولی  پرداخته یآن هم به صورت كل یشناساسالمی و روان

قرار  یفقط از لحاظ اسالمی مورد بررس اثر وی، حسادتدر 
ها تا تفاوتتوجه نشده  یشناسه آن با روانیسگرفته و به مقا

 شناسیروان و اسالمی ابعمن مفهومی آن در و تشابهات
 . گردد مشخص

گر آنست كه در با حسادت بیان های مرتبطمرور پیشینه
به بررسی حسادت  ، غالباًمحقّقان یشده های انجامپژوهش

با تكیه بر تالشی گزینشی  فقط از دیدگاه اسالم و غالباً
اند و به شكل جامع و متدولوژیك تالش گسترده و پرداخته
صورت نگرفته است و در بسیاری از موارد محقّق جامع 

ای بین مفهوم حسادت در متون درصدد بررسی مقایسه
شناسی و دست یافتن به اسالمی با مفهوم آن در روان

الگویی ویژه در این زمینه نبوده است و در یك مورد پس از 
های رفتاری و روایات ویژگی بررسی مفهوم حسادت در قرآن

شناسی مورد بررسی قرار گرفته كه ه در رواناین صفت رذیل
بر منابع  های حسادت با تأكیدمحقّق به شناساندن نشانه

شناسی پرداخته آن هم به صورت گزینشی و اسالمی و روان
پراكنده به برخی تفاسیر و برخی روایات اشاره كرده است. 

مند، بر مبنای بنابراین شاید جای یك تالش جامع و روش
یری جامع روایات و آیات، برای دستیابی به مفهوم نمونه گ

حسادت و نیز امكان دریافت یك الگوی جامع در بین 
های ناشی از برداشت از متون روایی و قرآنی، خالی مقوله

شناسی حسادت در باشد، تالشی كه امكان مقایسه با روان
 . از این رو درشناسی را فراهم كندسطح كنونی علم روان

 و قران گستره روایات و آیات در را خود ما قتحقی این
 های یافته به توجه با و ایم كرده محدود آن از برداشت

 قرار كنكاش مورد را تشابهات و تمایزها، نوین روانشناسی
طور  به ایران در سازه دو این كنون هرچند تا. ایم داده

به صورت مقایسه  كمتر اما گرفته، مطالعه قرار جداگانه مورد
آگاهی از  اهمیت به باتوجه. بررسی شده است تطبیقی،

 مفهوم با آن ی مقایسه اسالمی و متون حسادت در مفهوم
 وهله در حاضر تحقیق اساسی مساله روانشناسی حسادت در

 آیات براساس ابعاد حسادت و مفهوم كه است این نخست
 شده ترسیم به چه صورتی چه می باشد و روایات و قرآن

 و قرآن در حسادت ابعاد و مفهوم تشابهات و تمایزها است؟
 آیا چیست؟ شناسیروان در حسادت ابعاد و مفهوم با روایات

 روایات و آیات در حسادت ابعاد و مفهوم حسب بر توانمی
 شد؟ نزدیك مقدماتی مدل یا الگو به یك

 روش
 نوع پژوهش

 . باشدمی اسنادی-توصیفی ازنوع حاضر تحقیق
سه  گیرنده بر در تحقیق یجامعه :آماری جامعهالف( 

 : است گروه
 2 قران آیات متن. 1
 روایات . 2
 .روان شناسی معتبر منابع .3

 با حاضرمتناسب تحقیق نمونه :نمونه پژوهشب( 
 : است بوده ذیل شرح به و متنی پژوهش جامعه
 كار به آن مشتقّات و حسادت واژه كه قرآن از آیاتی. 1
 حسادت موضوع با مرتبط پژوهانقرآن تصریح به یا و رفته
 مترادف واژگان و آن مشتقّات و حسادت واژه از اعم كه است

 در متضاد یا مترادف هایواژه از مقصود. است آن با متضاد و
 تضاد یا ترادف شبه یا نسبی تضاد یا ترادف ،حاضر پژوهش

 دیگر یواژه و عام ایواژه اسـت ممكن رو، این از. است
 از حسادت است مـمكن یا بـاشند مـترادف ولی خاص باشد،

 بافت و سـیاق ولی نـباشد، مترادف دیگر واژة با لغـت نـظر
 دیگر نزدیك یواژه به را آن كه ببخشد معنایی آن به عبارت

 شیوه. است تفسیری منابع براساس آیات تفسیر و فهم. كند
 بوده سرشماری یا شماری تمام قسمت این در گیرینمونه
 . است

 دلیل به بحاراالنوار احادیث ،حدیثی منابع بین در. 2
شد  استفاده شیعه روایات غالب و دربر داشتن جامعیت

 سرشماری روایات و قرآن در گیری نمونه شیوه .همچنین
 . است بوده

 متون بر عالوه حسادت شناسیروان بررسی در. 3
 در اخیر هایپژوهش معتبر، كتب شامل شناسیروانعلمی
 قرار توجّه مورد حاضر پژوهش زمان تا غیرایران و ایران

 ویژه به غیرایرانی، هایپژوهش مورد در. است گرفته
 هدفمند شكل به كه تاكنون 2000سال از بعد هایپژوهش
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 قرار بررسی مورد ،پژوهش هایسؤال و اهداف با منطبق و
 .است گرفته

 تحقیق گیری نمونه بررسی، مورد جامعه با متناسب
 : است شده انجام گروه دو در نیز حاضر
 شیوه گیری، نمونه شیوه مورد دراین: قرآن (1

 و حسادت با مرتبط آیات تمامی یعنی. است سرشماری
 .است قرارگرفته بررسی مورد آن مشتقات

 توجّه با حسادت با مرتبط استخراج روایات روایات:( 2
 روایات ترجمه و بحاراالنوار كتاب به

 رایج در و معتبر ازمنابع برخی: روان شناسی منابع ( 3
 داخل در جدید پژوهشی علمی مقاالت و روان شناسی علم

 . است قرارگرفته گزینش مورد كشور خارج از و

 ابزارهای پژوهش
 هایفیش پژوهش این در استفاده مورد اصلی ابزارهای

 و متن در جستجو براساس ،بررسی مورد ازمنابع شده اخذ
 و مرتبط افزارهاینرم طریق از جستجو و هانمایه به رجوع
 الفاظ موضوعی معجم افزارنرم جمله از الكترونیكی منابع

 . است بوده بحاراالنوار

 هاداده تحلیل شیوه
 به هایداده تحلیل و تجزیه برای حاضر پژوهش در
 حسادت هایاستخراج مؤلفه و شناسایی از پس ،آمده دست
 بندیطبقه و توصیف از نخست است، شده انجام زیر تالش

 اطالعات درمورد بندیوطبقه توصیف این. شد استفاده
 و محتوایی شكل دو به ،احادیث و قرآن از آمده بدست
 :است گرفته انجام آماری

 حسادت، واژه از آمده دست به موارد فراوانیالف( 
 شكل به روایات و قرآن آیات در متضادها و هامترادف
 . است شده محاسبه توصیفی
 و آیات در حسادت با مرتبط متنی موارد محتوایب( 

 بندی طبقه و گرفته قرار وارسی مورد كیفی شكل به روایات
 . است شده انجام هاآن با مرتبط كدگذاری و

 تعیین شده اخذ متغیرهای و مفاهیم بین روابطج( 
 .گردیده است

 آیات در حسادت ابعاد و مفهوم مشخص شدن از پسد( 
 علم در چهآن و ابعاد و مفاهیم این بین روایات، و

كیفی مقایسه  شكل به است، مطرح حسادت شناسیروان
ی آن مشخص شده و  هاتفاوت و صورت گرفته و تشابهات

 الگو یك در متغیرها، و مفاهیم بین روابط مجموعه نهایت در
 معكوس مستقیم، روابط تعیین با همبسته، شكل به مدل یا
 .مشخص گردید متقابل، یا و

 نتایج
 واژه ن:آآن در قر ومشتقات حسادت یماده (1

 ریشه امّا نیامده، شكل همین به دقیقاً قرآن در «حسادت»
 مورد سه كه رفته كار به كریم قرآن در پنج بار «د س ح»

 سوره) «یَحْسُدُونَ» مضارع فعل شامل فعلی صورت به آن
 مضارع ، فعل59 تا 51درسیاق آیات (54 آیه: نساء

 و 17تا  11آیات  درسیاق (15 آیه: فتح سوره) «تَحْسُدُونَنا»
 5تا  1آیات  درسیاق (5 آیه: فلق سوره) «حَسَدَ» ماضی فعل

 «حَسَداً» مصدر اسم شاملاسمی صورت به دیگر ودو مورد
 اسم و 112 تا 104آیات درسیاق (109 آیه: بقره سوره)

تا  1 آیات درسیاق (5 آیه: فلق سوره) «حاسِدٍ»فاعل
 یك حسادت موضوع با هاسوره موقعیت لحاظ از .باشدمی5
 سوره بیستمین) فلق سوره شامل مكّی هایسوره در بار

 و صد) فتح سوره شامل مدنی هایسوره در بار سه و( نازله
 و ،(نازله سوره دومین و نود) نساء ،(نازله سوره دوازدهمین

 توانمی لذا. باشدمی( نازله سوره هفتمین و هشتاد) بقرة
 «مدنی» را آمده آن در حسادت موضوع كه هاییسوره غالب

به شكل  «د س ح»در گام نخست، مشتقات ماده .دانست
ها از آخر به اول جداگانه و بر اساس ترتیب آیات در سوره

آن ارائه خواهد  ودر گام بعدی جمع بندی حاصل از قرآن
 شد.

  فلق سوره 5 آیه( الف
 فاعل صورت اسم ماده )ح س د( به :آیه ( 1-الف

 سوره 5 آیه در «حَسَدَ» ماضی فعل صورت و به «حاسِدٍ»
 رشك چون حسود شرّ از» «حَسَدَ إِذا حاسِدٍ شرّ مِنْ وَ»فلق 
 است. رفته كار به «ورزد

 ازجنبه مفهوم حسادت در این آیه: ضیحتو( 2-الف
 واقع شده و در شمار گوناگون مورد توجه مفسران های

زشت ترین اخالق  [42روحی] بیماری های بدترین
[ و در زمره اعمال درندگان قلمداد شده 43ناپسند]

 نعمت های برابر در نفس انفعال [. این مفهوم نوعی44است]
 از حسود فرد [.45بندگان خدا می باشد] برخی الهی به

 می اندوهگین آن از و دارد اكراه دیگران به خداوند انعام
 دیگری از نعمت سلب تا نارضایتی و اندوه این [46گردد]

، [ 48] زدگی حسادت با شگفت[. 47]دارد ادامه همچنان
[. روند شكل 50مرتبط است] وكوته نگری انسان [49نفاق ]

 در نخست صورتی از آن گام گیری حسادت آن است كه در
 كرده رسوخ انسان نفس در آرام آرام اما بنددیم نقش ذهن

در جان آدمی می  حسادت ملكه به تبدیل نهایت در و
 .[51گردد]
با تفاوت قائل شدن میان اثر ناشی از « طبرسی»

حسادت آشكار و پنهان معتقد است كه ضرر حسادت پنهان 
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تنها غمگین شدن از شادى دیگران است كه فقط فرد  
 ابن»اما  [.52هدف قرار می دهد] حسود و نه دیگری را

 «حَسَدَ إِذا حاسِدٍ شرّ مِنْ وَ» استناد به قول خداوند با« قیّم
 وتاكید بر عدم وجود لفظ مهمل در قران معتقد است كه

 آزار حسود به خودی خود باعث سوی از حسادت نفس
 با مورد حسادت واقع شده هرچند حسود كه شودمی فردی
وی را فراهم نكرده  آزار موجباتخود  زبان و دست
است و  خود او به متّصل حسود [ به تعبیر دیگر شر53ّباشد]

به  شرّ حاصل از آن نیز گردد، صادر فردی از حسد گاه هر
در آموزه  ازهمین روی [.53]طور قطع بروز خواهد یافت 

تعویذ  بهحسود دستور  شرّ برای ایمن ماندن از های دینی
 . [55]برد پناه خدا شرّ او به باید از[ و 54شده] داده

اینجا این سوال مطرح است كه تاثیر حسادت بر فردی 
كه مورد حسادت واقع شده به چه صورتی است؟ به تعبیر 

 مورد فرد دیگر آیا تاثیر حسادت به وجود برخی زمینه ها در
زمینه  حسادت وابسته است یا آنكه صرف نظر از هر گونه

محسود اثر خواهد گذاشت؟صاحب  ای، به طور حتمی در
را شرط  پذیر بودن محسود نفوذ« محاسن التاویل»تفسیر 

حسادت ارزیابی نموده و می گوید:  مهم برای تاثیرگذاری
 فرد مورد حسد سوی به حسود چشم و نفس از كه تیری»

 ولی رودمی خطا به گاه و كندمی اصابت او به گاه برخیزد
گذاشت  خواهد اثر وی در ناچار به نماید اصابت او به اگر
 این در باشد نداشته تیر نفوذ برای راهی او وجود كه آن مگر

 به تیر است ممكن بلكه كندنمی اثر او بر تنها نه صورت
  [.56] «گردد باز حسود فرد سوی

 میان مفسران برخی منظر از كه است آن جالب نكته
 ارتباط حسود فرد بودن شرور و دیگری به شر رساندن

 مخزن» تفسیر صاحب «امین ». دارد تنگاتنگی وجود
 كه باشد آن طالب كه كسی» گوید می باره این در «العرفان

 خودش شود گرفته او از خیرى و برسد دشمنش به شرّى
 درون در آنچه به توجه با كس هر كه زیرا است شرور

 [.57كند] می پیدا تمایل چیزى سوی به دارد خویش
در بعد اجتماعی موضوع مهم دیگری است آثار حسادت 
سوره فلق مورد توجه مفسران واقع شده  5كه در تفسیر آیه 

حسادت را « التفسیر القرانی للقران »صاحب تفسیر است.
انگیزه هر دشمنی، آتش فتنه و از میان برنده همدلی میان 

و دروغ میان  مردم بر شمرده و آن را یكی از عوامل افتراء
التحریر و »تفسیر  صاحب[. 58]رمی آوردمردم به شما

 آن در مخرّب صفت ناپسند را نقش این نهی علت« التنویر
 حسادت كهاین بر تأكید با دانسته و هاانسان بین تعامالت

 به شده، خداوند امر عصیان آن با كه بوده گناهی اولین
 اولین كه كند می تصریح و اشاره )ع( آدم به ابلیس حسادت

 به )ع( آدم فرزند« قابیل» حسادت از ناشی دنیا در جرم
. [51] كشته شدن او شد موجب كه برادرش بود« هابیل»

تبدیل  را او گفتنی است كه خصومت نهفته در قلب حسود
محسود را  كه موجبات هالكت[ 59] یك دشمن نمودهبه 

  [.60فراهم می سازد]
گری آلودگی حسادت موضوع مهم دی از نفس كردن پاک

است كه مورد توجه مفسران واقع شده است. آلوسی در این 
 از قبل انسان از اینكه باالتر لذّتی چه » گوید باره می
پلید را  واین ویژگی نموده اعراض آن از حسادت به آلودگی

 التحریر» تفسیر صاحب از دیدگاه[. 60]كند دور ازجان خود
وحكمت راهی برای دین بهره گیری از آموزه های  «التنویر و

  .[51]كنترل و مهار حسادت در وجود نفس آدمی است

 فتح سوره 15 آیه( ب
 مضارع فعل صورت به( د س ح) ماده :آیه ( 1-ب

 إِذَا الْمُخَلَّفُونَ سَیَقُولُ»فتح  سوره 15 در آیه «تَحْسُدُونَنا»
 یُبَدِّلُوا أَنْ یُریدُونَ نَتَّبِعْكُمْ ذَرُونا لِتَأْخُذُوها مَغانِمَ إِلى انْطَلَقْتُمْ

 فَسَیَقُولُونَ قَبْلُ مِنْ اللَّهُ قالَ كَذلِكُمْ تَتَّبِعُونا لَنْ قُلْ اللَّهِ كَالمَ
 كه هنگامى» «قَلیالً إِالَّ یَفْقَهُونَ ال كانُوا بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ

 متخلّفان كنید، حركت غنایمى آوردن دست به براى شما
 بیائیم، شما پى در هم ما بگذارید:خواهند گفت (حدیبیه)

 دنبال هرگز: بگو دهند تغییر را خدا كالم خواهندمى هاآن
زودى  به هااست.آن گفته قبل از خداوند گونه این نیایید ما

 هاآن ولى برید؟می حسد ما به نسبت شما: خواهند گفت 
 .است رفته بكار« فهمندنمى اندكى جز

 به خیبر تنها جنگ از حاصل غنایم: توضیح( 2-ب
و به دستور [ 61]حدیبیه اختصاص یافت در حاضران

 متخلّفان اما [22]نبودند سهیم آن خداوندكسان دیگری در
برای شكستن نهى الهی  نداشتند حضور حدیبیّه كه در
جنگ خیبر بر آمده تا از غنایم مادی آن  در شركت درصدد

را به چیزی  (ص)پیامبر از این رو بدون آنكه. بهره مند شوند
اظهار  و[ 62]مومنین را حسود خوانده[ 51]كنند متهم 

 را غنایم نعمت خواهید می كه هستید داشتند كه این شما
چنین چیزی  خداوند و بگیرید است آن مستحقّ كهكسی از

 [63]است نخواسته
 سوره نساء 54آیه ( ج
ماده )ح س د( به صورت فعل مضارع  آیه :( 1-ج

 أَمْ یَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى»سوره نساء 54در آیه « یَحْسُدُونَ»
ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَیْنا آلَ إِبْراهیمَ الْكِتابَ وَ 

یا اینكه نسبت به مردم « »الْحِكْمَةَ وَ آتَیْناهُمْ مُلْكاً عَظیماً
خدا از فضلش به آنان  چه[، و بر آننش]پیامبر و خاندا

ورزند ما به آل ابراهیم، )كه یهود از بخشیده، حسد مى
خاندان او هستند نیز( كتاب و حكمت دادیم و حكومت 
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« ( قرار دادیمها ]پیامبران بنى اسرائیلعظیمى در اختیار آن
 بكار رفته است.

سوره نساء  54مفهوم حسادت در آیه توضیح: ( 2-ج
از  به كار رفته است.« یَحْسُدُونَ»صورت فعل مضارع به 

منظر مفسران حسادت افراط در بخل است و مفاهیم 
« رنج»حسادت و بخل هر دو دارای عنصر مشترک معنایی 

می باشد؛ حسود آرزوی از بین رفتن نعمت برای به 
رنجافتادن صاحب آن دارد وبخیل از بخشیدن به دیگران 

می خواهد بجای آنكه چیزی را به دچار رنج می شود زیرا 
احساس [.64دیگری ببخشد آن را برای خود نگه دارد]

می ناتوانی از رسیدن به جایگاه محسود و یا باالتر از آن 
به عقب برگرداندن نعمت از كسی باشد كه از تواند عامل 

 سوی حسود مورد حسادت واقع شده است .
 ظنّ نكته مهم آن است كه حسادت در عمل نوعی سوء

به خدا از سوی حسود به حساب می آید زیرا فرد حسود با 
با زیر سوال بردن اعطاى خداوند به عنوان منعم اصلی و 
حكمت او، گمان به عدم استحقاق نعمت از سوی فردی می 

[. او با این 65برد كه خداوند به او نعمت ارزانی داشته است]
تالش بی [ 66پندار كه خود سزاوارتر به آن نعمت بوده]

حاصل در بازداشتن خداوند از اعطاء نعمت به شخص مورد 
  .[48]حسادت می نماید

های دیگران و غفلت از توجّه به داشتهاز منظر مفسران 
انحصاری دانستن  و[ 59]عقده ها ،  [51]های خویشداشته

از عوامل ایجاد حسادت به [ برخی 47]زعامت دینی و نبوت
ل باعث می شود تا حسود به داشته شمار می روند. این عوام

های مادی و معنوی دیگران از جمله نعمت هایی كه خداوند 
به پیامبر )ص( و أهل بیت ایشان ارزانی داشته رشك برد. 

[ 68همسران]و  [67[ نصرت الهی]19]پاكى حسب و نسب
 برخی از موارد حسادت به معصومین)ع( بوده است .

« حقّی»و  [51]ی الهی هانعمت یادآوری« ابن عاشور»
[ را برای مهار حسد مفید قلمداد نموده و 69فراوانی ذكر]

هاى فردی و اجتماعى وبه تباه شدن سرمایه« مكارم»
مخاطره انداختن زندگی دیگران را عاقبت حسادت معرفی 

 . [22]می كند
 سوره بقره 109آیه ( د
ماده )ح س د( به صورت به صورت اسم نكره آیه: ( 1-د

الْكِتابِ  وَدَّ كَثِیرٌ مِنْ أهل»سوره بقره  109در آیه « حَسَداً»
لَوْ یَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِیمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ 

تَّى یَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ بَعْدِ ما تَبَیَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَ
كتاب پس از  بسیارى از أهل« »ءٍ قَدِیرٌكُلِّ شَیْ إِنَّ اللَّهَ عَلى

آنكه حق براى آنان روشن شد به سبب حسدى كه از 
وجودشان شعله كشیده، دوست دارند كه شما را پس از 

ایمانتان به كفر بازگردانند. هم اكنون ]از ستیز و جدال با 
[ روى بگردانید، تا خدا فرمانش را [ درگذرید، و ]از آنانآنان

[ اعالم كند یقیناً خدا بر هر كارى ]به جنگ یا جزیه
 به كار رفته است.« تواناست

سوره بقره  109مفهوم حسادت در آیه توضیح: ( 2-د
به كار رفته است. از « یَحْسُدُونَ»به صورت فعل مضارع 

پیامبر)ص( ناشی از  منظر مفسران حسادت یهودیان به
[ ودشمنی نهفته در قلب یهودیان بوده 70هواى نفس ]

[ این خصومت در عمق جانشان ریشه دوانده بود 71است ]
به طوری  [44]وشخصی داشت[ 71] درونیمنشا و  [52]

كه تا لحظه مرگ همراهی شان می كرد و به شكل های 
ار مختلفی از جمله برپایی جنگ، پیمان شكنی و غیره آشك

 .[ 59]می گردید
به پیامبر )ص(،قدرت پیدا كردن آن گرویدن مردم 

از فرزندان  [55]یهوداز میان  نبوّت[ خارج شدن 72حضرت]
[ و انحصاری دانستن 73إسماعیل بودن پیامبر )ص( ]

[ برخی از علل و زمینه های ایجاد 58]نعمتهای الهی
یهودیان حسادت یهودیان به پیامبر)ص( بوده است. 

 [. 74خواستند تا مسلمانان مانند خودشان گمراه شوند]می
خواهان آن  گوید انساندر باره علت حسادت میرازی 

و است كه در برخورداری از كمال منحصر به فرد باشد 
كه تنها كسی كهدیگری با او سهیم نباشد. با توجّه به این

كمال در او منحصر است ذات اقدس الهی است و امكان 
وجود ندارد از این  دست یافتن به چنین كمالی برای انسان

شده و در امور دنیوی  از رسیدن به آن مأیوس روی انسان
[. 19]شوددارای محدودیت است به حسادت مبتال میكه 

جلوه گر در روابط اجتماعی  وی معتقد است حسادت غالباً
وجب شود و یكسان بودن مقاصد و تزاحم میان آنها ممی

سوره  120. وی با استناد به آیه [19]بروز حسادت می شود
آل عمران، حسد و شماتت)شاد شدن از غم دیگری( را 

دوست برخی دیگر از مفسران  [19]داندمالزم همدیگر می
تمایالت نفسانی را سبب حسادت به برآمده از  [51]داشتن

 [ 75شمار می آورند ]
[ و بی 76نكته قابل توجه آن است كه مدارا، عفو ]

های مواجهه با افراد حسود است. [ برخی از راه77اعتنایی ]
همچنین در مقابله با افراد حسود الزم است قلب را از كینه 

 [ 78به آنان زدود و به حسادت آلوده نشد]
 
 ح» ریشه آن در روایات: ومشتقات حسادت ماده( 2

به شكل های مختلف از جمله ماضی  آن مشتقّات و «د س
 [ ، مضارع ثالثی80مزید ] ثالثی [ ، ماضی79مجرد ] ثالثی

 [ و اسم83[، اسم جامد]82مزید] ثالثی [ ، مضارع81مجرد]
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 [ صفت85مفعول] [ اسم84فاعل] مشتق در اوزان اسم 
 رفته كار معصومین)ع( به روایات در [ و غیره86] مشبهه
 است.

به عنوان امر بنیادین در گفتنی است حسادت 
و هم به ابلیس نسبت داده  های رفتاری هم به انسانزمینه

با توجه به منشا آن، به  روایات این واژه در[ 87] 1شده است
غفلت  تقسم شده است .حسد فتنه غفلت و حسادت

برخاسته از جهل است و نشانه این نوع حسد عدم انكار حق 
زیده شدن به عنوان خلیفه آرزوی مالئكه در برگ است.مانند

 الْأَرْضِ فِی جاعِلٌ إِنِّی» خداوند قول خدا در زمین با توجه به
( كه آرزویی توام با عدم انكار حق می 30)بقره/ «خَلِیفَةً

همراه  حق باشد.اما حسد فتنه بر خالف حسد غفلت، با انكار
است و همانطور كه از نام آن پیداست بر خاسته از فتنه 

 مانند آوردمی در شرک و كفر از سرنهایت  است كه در
 سجده از امتناع و خداوند سخن كردن رد در ابلیس سخن

 [.88] 2 آدم)ع( حضرت كردن به

 آرزو» معنای وحفظ «غبطه» و «حسد» با توجه به تمایز
 مثبت ارزشی مذكور در روایات دارای بار كاربرد واژه «كردن

حسادت آرزوی رسیدن  می باشد. بار ارزشی مثبت منفی و
به چیزی بدون درخواست نابودی آن از دیگری است وشامل 

 3موارد پسندیده ای همچون غبطه خوردن به دانش پژوهان
 [، برپادارندگان90]4خدا راه در بخشندگان دارائی[ ، 98]

 [ می باشد.بار91]5وروز شب در مال كنندگان و انفاق قرآن
 به رسیدن كه آرزوی در جایی است واژه منفی این ارزشی
 باشد. دیگری از آن نابودی توام با درخواست چیزی
 [92] 6توسط برادران او یوسف)ع(چاه انداختن  در

از  یقبول شدن قربانبه جهت  یلبه هابیل قاب حسادت

                                                           
 مِنَ فَكَانَ فَقَتَلَهُ هَابِيلَ قَابِيلُ حَسَدَ ثُمَّ الْغَاوِينَ مِنَ فَكَانَ الشَّيْطَانُ فَحَسَدَهُ. ... 1

 ...الْخَاسِرِينَ

 فَكَمَا الْغَفْلَةِ حَسَدُ فَامّا غَفَلَةٍ حَسَدُ وَ فِتْنَةٍ حَسَدُ حَسَدَانِ الْحَسَدُ (ع) قَالَ وَ . 2

 مَنْ فِيها تَجْعَلُ أَ قالُوا خَلِيفَةً الْأَرْضِ فِي جاعِلٌ إِنِّي اللَّهُ قَالَ حِينَ الْمَلَائِكَةُ قَالَتِ

 ذَلِكَ اجْعَلْ أَيِ لَكَ نُقَدِّسُ وَ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ نَحْنُ وَ الدِّماءَ يَسْفِكُ وَ فِيها يُفْسِدُ

 الْحَسَدُ وَ الْجُحُودِ وَ الرَّدِّ وَ الْفِتْنَةِ جِهَةِ مِنْ آلدم حَسَداً يَقُولُوا لَمْ وَ مِنَّا الْخَلِيفَةَ

 اللَّهِ عَلَى رَدِّهِ فِي إِبْلِيسَ حَسَدُ فَهُوَ الشركِ وَ الْكُفْرِ إِلَى الْعَبْدُ بِهِ يَصِيرُ الَّذِي الثَّانِي

 ...ع آلدم السُّجُودِ عَنِ إِبَائِهِ وَ

 ....الْعِلْم طَلَبِ فِي إِلَّا -الْحَسَدُ لَا وَ الْمَلَقُ الْمُؤْمِنِ أَخْلَاقِ مِنْ لَيْسَ...  . 3

 ...اللَّهِ سَبِيلِ فِي بِمَالِهِ جَادَ بِمَنْ إِلَّا الْأَمْوَالِ أَصْحَابَ تَغْتَبِطُوا فَلَا .... 4

 النَّهَارِ آنَاءَ وَ اللَّيْلِ آنَاءَ مِنْهُ يُنْفِقُ فَهُوَ مَالًا اللَّهُ آتَاهُ رَجُلٍ اثْنَتَيْنِ فِي إِلَّا حَسَدَ لَا...  . 5

 ..النَّهَارِ آنَاءَ وَ اللَّيْلِ آنَاءَ بِهِ يَقُومُ فَهُوَ الْقرآن آتَاهُ رَجُلٌ وَ

 عَلَيْهِ نَزَلَ الْجُبِّ فِي عَلَيْهِ اللَّهِ صَلَوَاتُ يُوسُفَ يُوسُفَ إِخْوَةُ أَلْقَى لَمَّا قَالَ...  6

 أَبِي مِنْ لِمَنْزِلَتِي إِخْوَتِي فَقَالَ الْجُبِّ هَذَا فِي طَرَحَكَ مَنْ غُلَامُ يَا قَالَ وَ ع جَبْرَئِيلُ

 ....حَسَدُونِي

و  [93]8)ع( به حسد شیطان به ایّوب یختهآم [ ،نگاه93]7او
 10)ع(به نماز نوح  [ و94] 9یستادهشخصى كه به نماز ابه 

 [ حسادت95]11یامبر)ص(ابوجهل به پ ، حسادت[ 49]
منافقین و قریش [ حسد96]12یامبر )ص(به پ یّبَعبداهلل بن اُ

 [98]14ی)ع(عل به امام [ حسادت97] 13)ص( به رسول خدا
 است. با بار ارزشی منفی  های حسادتاز نمونهبرخی 

 كه دهد می روایات معصومین)ع( نشان به توجه
،شدید ترین [ 99]از اصول كفر منفی ارزشی بار باحسادت 

نابود كننده ، [101] گرفتار كننده به گناه[ ، 100] بال
[ ، خورنده ایمان همچون 91هالک كننده]، [102ها ]نیكی

آتش و هیزم، خورنده ایمان همچون آتش و هیزم 
 [، زیانبار104[ ، آفت بردباری]103[ ، آفت دین]82خشك]

[ 85][ ، موجب بیماری بدن105كننده دل] سست [105]
، پرهیز از آن عامل ورود به [ 85]بدترین اثرگذار درقلب

[ 105]ت مردم [ ترک آن موجب جلب محب85ّبهشت]
[ ، پرهیز از آن الزمه 107، موجب ننگ] [106]مركب رنج،

نابودكننده ایمان همچون حل شدن نمك در  ،[108برادری]
ب بنده به بهترین عامل تقرّ، پرهیز از آن  [109] آب

بدترین [ و 111]تعامل معصیّ ،[110پروردگار]
 است.  [112همنشین]
 كه جایگاه دهد می معصومین)ع( نشان روایات در تامل

با مورد حسادت واقع   مادی افراد معنوی، علمی، اجتماعی،
 [103]یدانش آموختگشدن ایشان مرتبط است. برتری در 

 [92خانوادگی] منزلت از برخورداری [113] فرمانروایی
، عمل و طاعت عبادتمانند  برتری در امور معنوی

 خیربه [ ،رسیدن114] نعمت از [ ، برخورداری92الهی]
 به نزدیكی [115] خدا فضل از برخورداری، كسی
 جان و [117حضرت] آن با خویشاوندی [116] (ص)پیامبر
 در برخی از عواملی است كه [118] او برای فشانی
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 ...شَدِيدٌ حَسَدٌ ذَلِكَ مِنْ قَابِيلَ

 ...إِبْلِيسُ حَسَدَهُ أَيُّوبَ نِعْمَةِ شُكْرَ رَأَى وَ صَعِدَ فَلَمَّا...  8

 رَحْمَةِ مِنْ يَرَى لِمَا حَسَداً إِلَيْهِ يَنْظُرُ إِبْلِيسُ أَقْبَلَ الصَّلَاةِ إِلَى الرَّجُلُ قَامَ إِذَا....  . 9

 ....تَغْشَاهُ الَّتِي اللَّهِ
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 ...ص هِاللَّ لِرَسُولِ حَسَداً أَلِيمٍ بِعَذابٍ ائْتِنا أَوِ السَّماءِ مِنَ حِجارَةً عَلَيْنا فَأَمْطِرْ

 أَنْ عَلَيْهِ فَدَبَّرَ لَهُ أُبَيٍّ ابْنِ حَسَدُ اشْتَدَّ بِالْمَدِينَةِ ظَهَرَ لَمَّا ص اللَّهِ رَسُولَ فَإِنَّ ... 12

 ..دَارِه مَجَالِسِ مِنْ مَجْلِسٍ فِي حَفِيرَةً لَهُ يَحْفِرَ

 ...لِي الْمُنَافِقِينَ وَ قُرَيْشٍ حَسَدَ إِلَيْهِ شَكَوْتُ قَدْ وَ...  . 13

 يَتْلُوهُ مَنْ إِلَى يُسَاءُ وَ رُوَاتُهُ يُقْتَلُ وَ يُبْطَلُ وَ الْبَيْتِ يسْتَنْكَرُ أهل عِلْمَنَاُ إِنَّ... . 14

 (..ص)النَّبِيِّ وَصِيِّ الْوَصِيِّ عِتْرَةَ بِهِ اللَّهُ فَضَّلَ لِمَا حَسَداً وَ بَغْياً
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 زهرا بیرجندی و همکاران                                                                                            شناسی حسادتو حدیث و مقایسه آن با روان شناسایی مفهوم و ابعاد حسادت در قرآن

 حسادت تاثیر گذار است. برانگیختن
های حسادت دارای نشانه كه داشت توجه باید البته

 [ اندوهگینی85] [ ، بخل ورزیدن119] است. دو رویی
، تعویق در محبّت  [85] از شادی دیگران ، ناراحتی [85]

 [84] ، دشمنی با نعمات خداوند[85] ورزیدن
روابط  [85]، شبیه ترین ظالم به مظلوم [85]پرخاشگری،

[، القای شبهه در 121] ، انكار برتری [120] دوستانه ناسالم
 گناهبی خشم بر [123] عدم ایمان [122] مسائل معنوی

، بیماری [84] دوری از خدا و پیامبر)ص( [85]
را  [124] چاپلوسی دیگران و [124] غیبت [85]جسمانی

حسود یا به طور كلی حسادت  شناسی انسانتوان نشانهمی
 دانست. 

كه نه تنها حسادت دارای پیامدهایی درون  نماند ناگفته
، كاهش لذت از  [85] فردی از جمله غصه دار بودن

[ ، رفتن به سوی هالک 125] عدم آرامش قلب [81زندگی]
است كه موجب رنج و  [85]و غفلت از سالمتی  [80]

شانی درونی حسودخواهد شد بلكه دارای پیامدهای بین پری
دسیسه [ 80]فردی نیز است.از بین بردن انسجام گروهی 

برخی از [ 127] عدم جلب محبّت دیگرانو  [126] چینی
 پیامدها است.این 

آن است كه حسادت همواره متوجّه  توجه قابل نكته
[ 87] تواند شامل پیامبر)ص(دیگری است و این دیگری می

و یا فرد نزدیك و آشنا و  [128] و سایر معصومین)ع(
غیرآشنا باشد و حتی گستره آن به حدی باشد كه برخی 
گروه ها به افراد خاصی حسادت ورزد مانند حسادت قریش 

و یا حسادت یك شخص به  [97و منافقین به پیامبر )ص( ]
 [129گروهی از مردم باشد ]

رفت از حسادت در های برون در روایات معصومین)ع(راه
 بازداشتن و مهار كنترل،وجه اول  سه وجه مطرح شده است.

قرار  از و وجه دوم اجتناب ورزانه حسادت عمل یا فكر از فرد
برانگیزاننده حسادت و وجه  شرایط یا گرفتن در موقعیت
 رفت برون هایمتعالی. برخی از راه هایسوم توجه به هدف

 از:پرهیز و اجتناب از حسادتروایات عبارتند  در حسادت از
، پرهیز از كنایه، كنترل زبان، كنترل دست و [130]

 [132] ، فراهم نكردن زمینه بروز حسادت[131]بدن
اندیشیدن به  [133] درخواست افزایش عقل از خداوند

تقوا  [ و134] های متعالی و معنویهای برتر و هدفوعده
 [.135] پیشه كردن

 روایات در حسادت هایهمقول فراوانی 1در جدول
 بحاراالنوار منعكس شده است. 

 بحاراالنوار اتیروا در حسادتهای مقوله یفراوان .1جدول

 یاتهای رواتعداد مؤلفه طبقه یفرد های روایاتتعداد مؤلفه طبقه ردیف
 36 وصف حسادت 9 12 حسود به خود یبیآثار تخر 1
 3 گیری حسادتشكل 10 10 یگریحسود در د یبیآثار تخر 2
 24 فرد حسود یژگیو 11 1 یگریبر د حسادت یامدپ 3
 23 های حسادتنمونه 12 9 دامنه نمود حسادت 4
 7 عمل در مقابل با حسادت یچگونگ 13 3 مفهوم حسادت 5
 21 حسادت یجادعوامل ا 14 1 انواع حسادت 6
 3 درمان حسادت 15 4 غبطه 7
    3 هدف حسود 8

دهد كه بیشترین نشان می 1نتایج مندرج در جدول 
ها گردد و كمترین آنهای حسادت باز میفراوانی به ویژگی

 اهمیتگر به انواع حسادت، هرچند این امر به تنهایی نمایان
 سازد. صرف مقوله نیست ولی توجّه را نمایان می

 قرآن در حسادت ابعاد و مفهومی تمایز و تشابه( 3
 شناسیروان با روایی متون و

 در حسادت ابعاد و مفهومی تمایز و شناسایی تشابه برای
 فشرده به الزم است شناسیروان با روایی متون و قرآن

 نیز و روایات و قرآن در حسادت مورد در كه چهآن
 . گردیمشناسی بازروان

 فراهم را هایافته مقایسه زمینه تواندنتایج می این مرور
 تشابهات دربرگیرنده كه مختلف، هایجنبه به زیر در. سازد

 : پردازیممی تمایزهاست یا
 درنظر هیجانی عنوان به شناسیروان در حسادتالف( 

 حالتی بلكه ندارد، همراهبه مثبت یجنبه كه شودمی گرفته
 ایرابطه دادن دست از در تهدید یك مبنای بر كه است

 شود،می مطرح باارزش مشی یك یا و باكیفیت، یا باارزش
 این هرچند. است مطرح آن در رقیب یك همواره پس

 به درپاسخ پس باشد، تصوری یا واقعی تواندمی تهدید
 انتقال نوعی حسادت قرآن در. شودمی برانگیخته وفاییبی

 در كه گرددبازمی نعمتی به امر این. گرددمی تلقّی نفس
 آن نابودی یا زوال آرزوی حسود فرد و شودمی دیده دیگری

 بیشتر و شودمی انس و جنّ شامل حسادت. دارد را
 به است ممكن كه هرچند. است نوع یك یدربرگیرنده

 دیگری هم باز البتّه. شود اشاره انسان به شیطان حسادت
 مشترک وجوه دارای آیات و روایات در امر این. است مطرح
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  .گیردمی قرار یكدیگر با توازی در و است كنندهتكمیل و 
 در هم و انس و جنّ در هم كه است امری حسادتب( 
 صفت این ایگونهبه. است شده گرفته درنظر فرشتگان

 گرفته درنظر انسان در ویژه ظرفیّت یك كه شده مطرح
 دربرگیرنده تواندمی هرچند. است پیشینی گویی كه شده

 شناسیروان تأثیرتحت شناسیدرروان. باشد نیز یادگیری
 شده گرفته درنظر بقا برای توانش یك حسادت تكاملی،

 موردتوجّه سرشتی هایبر اساس زمینه خاطر بدین و است
 به را جرم اولین و گناه اولین دین در. است شده واقع

 تلقّی منفی صفت یك حسادت. دهندمی نسبت حسادت
 قرآن و روایی متون در وفور به امر این هرچند گردد،می

 گردیده اشاره نیز آن مثبت هایجنبه به گاه امّا شده، دیده
 یا و حسادت انواع به است ممكن اخیر اشاره در. است
 بعدی مورد در را امر این بازگردند؛ آن از متمایز هایجنبه

  .گیریممی پی
 و عاطفی حسادت به شناسیروان در حسادتپ( 

 به بندیتقسیم نوع این درواقع. شودتقسیم می جنسی
 وفایی،بی به پاسخ در دیگر،عبارتبه. گرددمی باز جنسیّت

 جنسی حسادت بیشتر مردان و عاطفی حسادت بیشتر زنان
 حسادتی نوع دو به حسادت، دیگرازطرف. سازندمی آشكار را

 گردد،می اشاره مورد و باال موارد شامل كه است طبیعی كه
 پوشش را فرد ذهنی اشتغال كه داریم حسادتی امّا
 واقعی و است غیرمعمول ذهنی اشتغال این دهدكهمی

. زندمی رقم را ایگونهوسواس حالت كه ایگونهبه نیست؛
 . گرددمی تلقّی مرضی حسادت شناسی،روان در حسادت این

 صحبت حسادت انواع از قرآن، و روایی متون در
 در. است نشده مطرح جنسیّت بحث انواع این در. گرددمی

 تا غبطه از توانمی را حسادت ابعادی حالت نیز دین
 منفی جنبه در حسادت خاطر بدین. گرفت سراغ حسادت

 منفی و مثبت حسادت پس. محمود نه و است مذموم آن
 جنبه به فتنه حسادت. غفلت و فتنه حسادت هم و داریم
 در نعمت نابودی یا زوال آرزوی فرد كه گرددبازمی منفی

 مثل غفلت، حسادت امّا. همراه با انكارحق دارد را دیگری
 نه و شده آشكار غفلت خاطربه ،انسان به مالئكه حسادت

 در فرشتگان رفتار در را حسد نوع اوج این. انكار و فتنه
 توانمی سخن خداوند در خلیفه قرار دادن انسان مقابل
 در حسادت كه شودمی داده نشان اینجا در درواقع،. یافت

آرزوی نشات گرفته از  یكی، به آرزو بر می گردد ولی دو هر
. ازفتنه و انكار حق گرفته نشات و دیگری آرزوی ناآگاهی

 حسادت كه شده اشاره نیز نكته یك به شناسیروان در البتّه
 بر یا شده بنا طرد یا موقعیت یك دادن دست از بر گاه

 گرددبازمی كفایتیبی احساس یا چیزی داشتن زیاد آرزوی

 . دانندمی سكه یك روی دو را، دو هر زیادی موارد در كه
 هایگستره در حسادت قرآن، و روایی متون درت( 

 مطرح مادی معنوی و اجتماعی، منزلت چون یمتعدّد
 قرار مدّنظر هاموقعیّت این نیز شناسیروان در. شودمی
 علمی، و اسالمی نگاه در حسادت در همواره چون گیرد؛می

  .است مطرح دیگری در نعمت یا توانشی و دیگری
 و فردی درون جنبه دو شناسیروان در حسادتث( 

 بر نیز قرآن و روایی متون در كه گیردبرمی در را فردیبین
 روایی متون در سخن، دیگر به. است شده تكیه جنبه دو هر
 تواندمی كهاین عین در حسادت كه شده اشاره قرآن، و

 هایجنبه حالدرعین دهد، پوشش را فردی پریشانی جنبه
رنج  هم بنابراین. گیرددربرمی نیز را یااجتماعی فردی برون
. است مدّنظر حسادت اجتماعی آثار هم و شناختیروان

 بر مترتّب كهاین عین در شودمی برشمرده دین در كه آثاری
 است، مدّنظر نیز آن اجتماعی نمود و است فرد خود شرایط
  .است گرفته قرار توجّه مورد نیز آن اخروی فردی عواقب

 عملیاتی و عینی هایجنبه تواندمی حسادت بروزج( 
 امر این. نكند پیدا برونی جلوه است ممكن نیز و باشد داشته

 شناختیروان پریشانی نیز و مكانی و عینی رفتارهای در
 و روایی متون هم و شناسیروان هم. بارزگردد تواندمی

  .دارند تأكید نكته این بر قرآن،
 سمت به فرد حسادت به گاه قرآن، و روایی متون درچ( 

 امر این. است شده اشاره نیز فرد سمت به گروه یا گروه
 رفتار یا قومی، موقعیت یك به حسادت به كه است زمانی
. است شده اشاره ورزند،می حسادت فرد یك به كه قومی

 جدّی توجّه مورد شناسیروان در كنونی شكل به امر این
 .است نبوده

 یا كاهش برای هاییراه قرآن، و روایی متون درح( 
 شده مطرح ورزانهحسادت رفتارهای از پیشگیری یا و كنترل

 نزدیك برای كوشش به موارد، این ترینبنیادی از یكی. است
 حداقل عملی، وجه در. گرددبازمی تقوی و خداوند به شدن

 اقدام ورزانهحسادت رفتار سازیعینی به تواندمی كه جاآن تا
 .نكند

 در كند تالش فرد كه دارد اشاره متون، این در چنینهم
 افزایش. كند ایجاد مهار و كنترل عملی، و كالمی هایجنبه

 متعالی هایوعده به اندیشیدن عاقالنه، رفتارهای و هاآگاهی
 افكار یا حسادت برانگیزاننده هایموقعیت از اجتناب برتر، و

 است ممكن شناسیروان در. گرددبازمی حسادت، با مرتبط
 باشد، نشده اشاره خداوند به بردن پناه یا تقوی به مستقیماً

 كاهش جهت در را فرد كه اسالمی باورهای و رفتارها امّا
 گرفته قرار توجّه مورد دهد، یاری ها،پریشانی و هارنج آالم،
: است شده توجّه جنبه دو به شناسیروان در البتّه. است
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 یعنی. تشخیص آن شرایط و حسادت، خود مساله نخست
 به سپس. مرضی حسادت یا و سازگارانه و انطباقی حسادت

 هایجنبه در فرد توانمندی افزایش و مرتبط عوامل رفع
 گردیده اشاره حسادت با مقابله برای عاطفی یا شناختی

 متن دو موردنظر كه هاییروش است ممكن بنابراین. است
 امّا باشد، داشته تشابهاتی و هاتفاوت است، علمی و اسالمی

 این با تنافر در نه گیرندمی قرار یگدیگر با توازی در دو هر
 هم است ممكن اسالمی، و علمی هایزمینه به بسته حال
 .باشند متفاوت ترمیمی الگوهای برخی هم و هاشیوه

الگوی مقدماتی حسادت مبتنی بر برداشتت  طراحی 
 از قرآن و روایات بحاراالنوار

 مبتنی« حسادت» یبندوطبقه یممفاه، هانگاه به مقوله
، ق در آنتعمّبحاراالنوار و روایات و آیات قرآن از برداشت بر

هم وابسته به یرهایب از متغمركّ یالگو یك یامكان طراح
برداشت شود، یارائه م چه. هرچند آنسازدیرا فراهم م
 یننوع روابط ب یینو تع یبخش انسجام ی، برانویسندگان

 الگوی 1در نمودار است.  متعدّد یهاو مقوله یّرهامتغ
 روایات و قرآن از برداشت بر مبتنی حسادت مقدماتی

 بحاراالنوار نمایش داده می شود.

 شیوه های مقابله 
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با الگوی حسادت منعكس  جزئیات مرتبط 2در جدول  
 شده است.

 با الگوی حسادت . جزئیات مرتبط2جدول 

 های مقابله مستمرشیوه .Aجدول 

 . پناه بردن به خدا1
 . تقوا پیشه كردن2

  

 های مقابله مقطعیشیوه .Bجدول 

برتر  هایآموزی/ افزایش آگاهی/ افزایش رفتار عاقالنه به وعده. شناختی: علم1
 اندیشیدن

 . عملی: 2
 كنترل زبان و بدن و رفتار

 دوری از كنایه زدن

 انگیزددوری از شرایط كه حسادت را بر می

 اجتناب از حسادت ورزی

 پیشگیری از اقدام عملی مبتنی بر حسادت

  

 پیامدهای بین فردی حسادت .Cجدول 

 جنایت و تجاوز 
 جرم

 كاهش یا تخریب روابط بین فردی

 كاهش یا تخریب كننده روابط مثبت فردی و اجتماعی

 ایجاد شبهه در دیگران نسبت به دین و معنویت

 ایجاد تفرقه و تفرق

 آفت دین

 انكار فضائل دیگران

 هم نشینی بد

 موجب ننگ

 گروهیشكستن انسجام 

 دسیسه چینی
  

 پیامدهای درون فردی حسادت .Dجدول 

 رنجو پریشانی روان شناختی

 مشكالت جسمی

 غفلت از سالمتی

 بازداری از آگاهی و علم آموزی

 منفور نزد دیگران و خدا

 كاهش اطمینان قلبی و اعتماد به نفس

 كاهش لذت فردی از زندگی

 كاهش بردباری و عمل

 كاهش رفتار نیك

  

 گستره بروز حسادت .Eجدول 

 و پریشانی فرد های هیجانیجنبه

 اشتغال ذهنی

 ها بروز رفتارهای عینی به شكل كالمی و غیر كالمی یا تلفیق آن

 های شناختیخطا

  

 دیگری .Fجدول 

 فرد به فرد

 فرد به گروه

 گروه به فرد

  

 آشکارسازی حسادت .Gجدول 

 های دیگری: . جایگاه و موقعیت1
 اجتماعی 

 اقتصادی 

 معنوی 

 علمی 

 جایگاه گروه یا قوم 

  

 نوع .Hجدول 

 حسادت انسان

 حسادت فرشتگان

 حسادت شیطان

  

 های مثبت و منفیجنبه ورزی:شناسی حسادتنشانه .Lجدول 

 آرزومندی زوال نعمت / توانش دیگری

 دورویی و دو چهرگی 

  كتمان حقیقت

 خشمگینی و پرخاشگری

 خطاهای شناختی

 متجاوز

 های معنویحسادت جنبه

 بخل ورزی

 اندوهگینی

 از شادی دیگران ناراحتی

 دشواری در محبّت ورزیدن

 حسرت مستمر

 روابط دوستانه ناسالم

 نقصان سالمت بدنی

 نابردبار

 پریشان

 گرفتار در دام گناه

 ایمان كم

 انكار صفات مثبت دیگران

 دشمنی با نعمات خداوند

 گیرینتیجهبحث و 
مده است در واقع آكه در تحقیق حاضر به دست  چهآن

 یداتكه به تول یقرار ندارد. هنگام یگرد اتتنافر با تحقیق در
ثار روبرو آبا دو دسته  گردیمیم مربوط به حسادت باز

شد بر برون یبر نوع یمبتن یشترب هاآندسته از  یك. یمهست
 یا و ایاتاستفاده از رو یاو  یمتون اخالق یا هایدگاهد یمبنا

 یمتنظ یا ینمتون موجود، به صورت تدو یگربراساس د
و  یعلم یدر فضا یثارآاست. دسته دوم در  ینوشتار

تحقیق و پژوهش اند.  است كه مدّعی یحوزو یا یدانشگاه
، بلكه به یمقسمت ما با دسته نخست سرو كار ندار یندرا

 ها، مدّعیسته پژوهشد ین. ایمشدها نظر دارگروه دوم برون
گونه كه در ، همانهاآنبه تالش  یاند. امّا نگاه یله مدارأمس

. یستاستوار ن یقیدق یلوژوبر متد شدهم اشاره مقدمه 
سازد، یها ارزشمند میافته یپژوهش را در گستره چهآن

در اصل بر روش یتحقیق كنون ین است. ادعاآ یروش مند
از  توانیم یسودگآخاطر با  ینن است. به همآمند بودن 

 ممكن هم سخن گفت.  یهایّتمحدود
 یسرشمارحاصل تالش در جهت تحقیق حاضر  یادعا

و هم  یدهكار هم فا ینبحاراالنوار است. در ا ییكامل متن روا
سعی شده حتّی االمكان  كهر است. اول ایننقصان متصوّ

امّا  دور از نظر نماند، یعیش یاتروا یدر فضا یتیروا یچه
نقطه  ین. اگرددیباز م یاتروا یشن به عدم پاالآ یكاست
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یباز م راالنواربحا یاتبه تمام روا یقوّت به شكل سرشمار
 یممفاه یافتدر یكه گام بعد ینستگردد. امّا نكته مهم ا

شده  كار با دقت انجام ینبوده، كه ا یاتو روا آیاتاز برآمده 
 یگریدر نظر د هایمفهوم بند یناز ا یبرخ یداست. شا

 یاریگردد. امّا اگر مع یمتنظدیگری و با نام  یزمتما یمقدار
 نظر گرفته شود، باز در یكردن مشابهات مفهوم یمتنظ یبرا

 یمقوله بند كار ین. بعد ازاگیرندیهم در كنار هم قرار م
 یمقوله بند ینشده است. ا مده، انجامآبه دست  یممفاه

منسجم یافتدر یكه كه امكان را ساخت یمفهوم یهاخوشه
و ومقوله  هاینوع مفهوم ساز ینسازد. البتّه ارا فراهم می تر

و  گرددیم باز یبشر علمدانش و  یها به سطح كنونیبند
 یشود. البتّه منظور ما نوع انجام هاآناز  یجدا تواندینم

 یژهرند به وموثّ یكدیگرها در امّا دانشیست، التقاط هم ن
زمان و مكان وفق دارند و گسترش  یطكه با شرا یمیمفاه

 . یابندیم
ها و گرتفاوتنشان یشناختروانی شدهابرون یسهمقا

 ینستاست. نكته مهم ا تحقیق ینا یهایافتهبا  یزهاییتما
شده در هردو  یینتع یشاز پ هاییانبر بن یكه به نحو

 حسادت غلبه ی. امّا در منظر اسالمی وجه منفیماشاره دار
، تحت یاز اهمّیّت بارز یقیوجه تطب یشناسدارد. در روان

 یشناسبرخوردار است. البتّه روان یتكامل شناسیوانر تأثیر
 كندیحسادت هم صحبت م یگونه و مرضاز وجه وسواس

 ین. همچنهستیم با اختالل مواجه ید آنشد یطكه در شرا
 تلقّی یمطرح نشده و جدّ در متون اسالمی بحث جنسیّت

حسادت گونه در  یغلبه رفتارها یشناسامّا در روان شودینم
 یامدهاشده است. پ طرحم با جنسیّت یو جنس یوجه عاطف

مورد توجّه  یدر هر دو گستره، با وجه درون و برون فرد یزن
مورد  یبرگستره قرار گرفته است. در متون اسالمی متّكی

فته شده و حسادت سخن گ انسان یرو هم غ بحث از انسان
فقط  یشناسنسبت داده شده است. امّا در روان یزن هاآنبه 

 یاجتماع یطهدر راب انسان یرابطه یا انسانی یبه گستره
له أدر هردو، مس یگرتوجّه شده است. وجه اشتراک مهم د

وردن رفتار حسادت گونه است. هردو آوجود  هدر ب یگرید
 یتموقع یكوردار از برخ یگریهم دیگری، آن گستره د

 مطرح است یزمآرقابت 
 یممنسجم نشانگر تعامل مفاه یالگو یكدر  یافته درک

كه ما  دهدینوا نشان مهم یالگو ینبا هم هستند. در واقع ا
 یكدر  یادگیریشده متعامل با  یینتع یشصفت از پ یكبا 

 یگریمنزلت د یا یگاهكه در برابر جا یمفرد روبرو هست
 دین توانمنآ یكه خواهان نابود یزدانگیهایی را بر مواكنش

 گیردیو رفتار فرد را در برم است و فكر و هیجان یگریدر د
شدن رفتار،  یعمل یاشدن  ینیاو و در ع خود یبرا یثارآو 

راه یدب است و بامخرّ ثار غالباًآ ینهم دارد. ا یگرید یبرا
 یادیراه بن یكها شامل راه ین. ایافتمقابله  یرا برا ییها

 یننسبت به چن یگاهآ یشافزا و پناه بردن به خداوند
اجتناب از بروز  یو راه مقطع یتعقالن یشو افزا یطیشرا

 .است یزحسادت برانگ یطاز شرا یدور یاحسادت 

 پژوهشهای محدودیت
 یالگو یمحسادت و ترس یتحقیق حاضر به منظور وارس .أ

آن تمركز نموده است  تقّاتآن، فقط بر واژه حسد و مش
 یاتقابل و  یاهایی را كه تقارب مربوط به واژهیج و نتا

با حسادت دارند، محور مطالعه قرار  یكنزد یوندیپ
 نداده است. 

بوده، امّا در  يمحور بررس آياتيتمام مورد قرآن در .ب
فقط به متن  ي، تالش مطالعه كنونياتروا يمورد بررس

 يگرهاي دبحاراالنوار محدود بوده است و نه متن
 . سنّت منابع أهل يژه، به وييروا

مفهوم حسادت در  يافتو در يشناسبه منابع روان توجّه .ج
كه در روان يشده، در حال انجام يبه طوركل هاآن

باشند كه مطرح مي متعدّد ينظر هاييدگاهد يشناس
ش خود را بدون توجّه به محور تال يمطالعه كنون

 داده است.  انجام خاص يهاي نظريدگاهد

 پیشنهادهای پژوهش
با واژه حسادت  مرتبط ياتروا يهدر تحقيق حاضر كلأ. 

 يشنهاددر بحاراالنوار مورد استفاده قرار گرفته است، پ
قرار  يابيمورد ارز ياتابتدا روا يبعد اتدر تحقيق شوديم
ها صورت از آن يو مفهوم ساز يسپس طبقه بند يرندگ
 گردد.  يمتر ترس يق، دقيي، تا مدل نهايردگ

 يفهالبالغه و صح مشابه براساس نهج يتحقيق انجامب. 
 ينبه مفهوم و ابعاد حسادت در ا يابيدست يبرا يّهسجاد

 يشناسهاي اسالمي و روانيافته يگرآن با د يسهمتون و مقا
 حسادت. 

، یمفهوم و ابعاد حسادت در متون فلسف یوارسج. 
شده و  یادگسترش مفهوم  یبرا یو نظم و نثر فارس یاخالق

 . یگرهای دیسهمقا
: با توجّه به مفهوم و ابعاد یقیهای تطبپژوهش انجامد. 

آن با متون اسالمی  یسهو مقا یاناد یگرحسادت در د
 . یاسالم
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 کاربردی هایپیشنهاد 
 یاتو روا مهم حسادت در قرآن با توجّه به نقشأ. 

 شودیم یشنهاد، پانسان یآن در رفتارها بحاراالنوار، و تأثیر
های یوهشدینی،  یرعلوم اسالمی و علوم غ ینمتخصص

های مخرب حسادت در كاهش جنبه یروشها یاتیعمل
 كند.  یرا طراح یو اجتماع ی، خانوادگیهای فردگستره

و  یزان، میابیارز یبرا ییهاابزارها و آزمون یطراحب. 
 یهای كنونیافتهبر  یمبتن یفرد یابعاد حسادت در رفتارها

 . شناسانه و سالم آن یبوجوه آس یینو تع
 یجادا یبرا یو درمان یهای مشاوره ابرنامه یطراحج. 

حسادت  یكاهش رفتارها یهاروش یاها و ها، مهارت یاگاه
 . زارندهآگونه 

 منابع
 المعروف البیان و الكشف(. 1422) محمد بن احمد ثعلبى، -1
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256 

 احیاء اول، بیروت: دار اللغة، چ (. تهذیب1421) محمد أزهری، -2
 . 164: ص 4ج العربی، التراث

(. روض الجنان و روح الجنان 1408حسین ) ،ابوالفتوح رازى -3
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 .106 ص: 2ج ،قدس رضوى

، چ دوم، تهران: (. فرهنگ ابجدی1375) بستانی، فواد افرام -4
 .892 ،ص845 ،ص330.ص 789 اسالمی،ص

الصحاح: تاج اللغه و  (.1376)جوهری، اسماعیل بن حماد -5
: دار بیروت عطار، الغفور عبد احمد: ، تصحیححاح العربیهص

 .465 ،ص2ج ،اول چ ،العلم للمالیین

 سید: تحقیق البحرین، مجمع(. 1375) الدین فخر طریحى، -6
 ،ص 3مرتضوى، ج كتابفروشى: تهران سوم، چ حسینى، احمد

37. 

 چ الحدیث، احسن تفسیر(. 1377) اكبر علی سیّد قرشی، -7
 .416 ،ص12بعثت، ج بنیاد: تهران سوم،

 فی المفردات(. 1412) محمد بن حسین اصفهانی، راغب -8
: دمشق اول، چ ،داودى عدنان صفوان: تحقیق ،القرآن غریب

 . 234الشامیة،ص الدار دارالعلم

 الكریم، القرآن كلمات فی التحقیق(. 1360) حسن مصطفوى -9
 ،ص 7ج ؛250 ،ص2كتاب، ج نشر و ترجمه بنگاه: تهران
312.  

 چ اللغه، مقاییس معجم(. 1404) فارس بن احمد فارس،ابن -10
 .411،ص.401 ،ص 4ج قم، اول،

 المحیط و المحكم(. 1421) اسماعیل بن على سیّده، ابن -11
 دار: بیروت اول، چ عبدالحمید، هنداوى،: محقق األعظم،
 .367 ،ص5العلمیة ،ج الكتب

 غریب فی المنیر المصباح(. 1414)محمد احمدبن فیومی،  -12
 .135 ،ص1ج ، الهجره دار للرافعی،قم، الكبیر الشرح

 ،اول چ اللغة، فی الفروق(. 1400) عبداهلل بن حسن عسكرى، -13
 .121ص الجدیده، االفاق دار: بیروت

 نشر قم، العین، كتاب(. ق1409) احمد بن خلیل فراهیدی، -14
  .238 ،ص 8ج هجرت،

 المهذب، شرح المجموع(. تابی) شرف ابن یحیی نووی، -15
 .97 ،ص6 دارالفكر،ج: لبنان – بیروت

 ،القرآن ألحكام الجامع(. 1364) احمد بن محمد قرطبى -16
  .71 ،ص2ج خسرو ، ناصر انتشارات: تهران

 چ مطهّری، شهید آثار مجموعه(. 1377) مرتضی مطهری، -17
 . 230،ص23ج صدرا،: قم هشتم،

 ترجمه الدین، علوم احیاء(. 1383) محمد بن محمد غزالی، -18
 1ج ، خدیوجم حسین كوشش به خوارزمی، محمد مؤیدالدین

 .168،ص204،ص 3ج ،140 ،ص

 مفاتیح(. 1420) عمر بن محمد ابوعبداهلل رازى،فخر الدین -19
 ،ص10ج العربى، التراث احیاء دار: بیروت سوم، چ الغیب،

 .650، ص646،ص  3؛ ج105

: محقق ،قرآن در اخالق(. 1383) تقی محمد یزدی، مصباح -20
 مؤسسه انتشارات مركز: ناشر قم، حسین، محمد اسكندری،

 .236 ،ص(ره) خمینی امام پژوهشی و آموزشی

 السعادات، جامع(. 1387) مهدی محمد بن احمد نراقی، -21
. اسماعیلیان مطبوعات مؤسسه: قم. محمد كالنتر، محقق،

 .464،ص202،ص 210،ص2ج

: تهران اول، چ ،نمونه تفسیر(. 1374) ناصر ،شیرازی مكارم -22
 .423-425: 3،ج58 ،ص 22االسالمیة،ج دارالكتب

 حدیث، چهل شرح(. 1387) اهلل روح سید خمینی، موسوی -23
 .107 خمینی،ص امام آثار نشر: تهران ،36 چ

: قم اده،معراج السع(. 1378) مهدی محمد بن احمد نراقی، -24
  .463هجرت،ص
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 حرصو كبر، شناسینشانه(. 1392) عبدالوحید داودی، -25
 مثبت، شناسیروان گرایش بااسالمی منابع در حسادت

 دانشكده بالینی، روانشناسی رشته ارشد، كارشناسی نامهپایان
  طباطبایی. علّامه دانشگاه تربیتی، علوم و روانشناسی

 هایناهمانندی و هاهمانندی(. 1388) زینب عامری، عرب -26 
 رشته ارشد، كارشناسی نامهپایان حسادت، در جنسی

 . شاهد دانشگاه ،انسانی علوم دانشكده بالینی، روانشناسی

 تكیه با حسادت شناسینشانه(. 1391) ابوالقاسم زاده،ولی  -27
 صص ،174 ش ،21 سال معرفت، نشریه اسالمی، منابع بر

73 – 90.  

(. غلبه بر حسادت، 1384بئاتریس، گورینه، واكنس، روسو )  -28
 . 13 مترجم، تجویدی، فروزان. تهران: انتشارات جیحون،ص

29- Eral, B (1998). “Gender Difference in Jealousy”: 
Sexual versues Emotional Infidelity. A thesis 
presented to the Faculty of California State 
University, Fullertonfor the Degree Master of 

Science in Psychology . 

 حسادت میزان ای مقایسه بررسی(. »1391) پگاه گودرزی،  -30
 با عادی و طالق آستانه در ینمتأهل بین در جنسی و عاطفی

 دانشكده ارشد، كارشناسی نامه پایان ،»جنسیّت به توجّه
 فرهنگ. و علم دانشگاه ،انسانی علوم

 مقدم، اصغری و محمدرضا شعیری، و زینب عامری،عرب  -31
 و مردان در جنسی وفائی بی مقایسه(. 1391) محمدعلی

 سراسری سمینار ششمین مقاالت مجموعه دانشجو، زنان
  .گیالن دانشگاه روانی، بهداشت

حسد و آثار آن در قرآن و (. 1380) محمدرضای، اعتبار -32
 مدرس  یتترب، دانشگاه ارشد یكارشناسنامه  یانایث، پحد

نامه (. عواقب فردی حسد، پایان1387حاجی زمانی، فاطمه ) -33
 كارشناسی، حوزه علمیه جامعه الزهراء، قم. 

 ،سنّت و قرآن دیدگاه در حسد(. 1384) اكرم نسب،مطهری -34
 تهران. كوثر، علمیه حوزه كارشناسی، نامهپایان

 روایات، و آیات نگاه از حسد(. 1383) البنین امّ مرادی، -35
  .قم الزهراء، جامعه علمیه حوزه كارشناسی، نامهپایان

نامه (. حسد و آثار آن، پایان1381شهر خرقانی، فاطمه ) -36
 كارشناسی، حوزه علمیه جامعه الزهراء، قم.

(. حسد از دیدگاه آیات و 1381ارموده، طاهره )غالمی -37
 نامه كارشناسی، حوزه علمیه جامعه الزهراء، قم.پایانروایات، 

(. حسد و آثار فردی و اجتماعی آن، 1378شیری، مریم ) -38
 نامه كارشناسی، حوزه علمیه جامعه الزهراء، قم. پایان

 كارشناسی نامه پایان قرآن، در حسد(. 1377) مهناز وصله، -39
 شمال. تهران اسالمی آزاد دانشگاه ارشد،

 قرآن روش (. تحلیل1394الهدی، سیدمحمدحسن) لمع -40
 -82 ،صص27،ش اخالق نامهحسد، پژوهش درمان در كریم

67   

 حسادت بررسی سرد هایشعله(. 1386) محمدعلی سروش، -41
  .دارالحدیث: قم دوم، چ حدیث، و قرآن در

 تفسیر فى االلهام سواطع(. 1417) ابوالفضل دكنى، فیضى -42
 اول، چ. شیرازى زاده اهلل آیت مرتضى سید: تحقیق ،القرآن

  423 ،ص 6ج دارالمنار،: قم

 االشارات، لطایف(. تابی) هوازن بن عبدالكریم قشیرى، -43
 العامه المصریة الهیئة: مصر سوم، چ بسیونى، ابراهیم: تحقیق

 .786 ،ص3للكتاب،ج

 اهلل كتاب تفسیر فى األمثل(. 1421) ناصر ،شیرازی مكارم -44
 ،ص20طالب،ج ابى بن على امام مدرسه: قم اول، چ المنزل،

 . 337-335: 1؛ ج577

 ،17چ ،القرآن ظالل فى(. 1412) ابراهیم ،سید بن قطب ابن -45
  .4008،ص6ج دارالشروق ،: قاهره -بیروت

 لعلوم (. التسهیل1416احمد) بن محمد غرناطى، جزى ابن -46
 دار : شركتاول، بیروت،چ خالدى عبداهلل: تحقیقالتنزیل،

 .527 ،ص2ج ،االرقم ابى بن االرقم

: بیروت المراغى، تفسیر(. تا بی) مصطفى بن احمد مراغى  -47
 .63 ،ص 5؛ج269: ،ص3العربى، ج التراث داراحیاء

 تفسیر فى (. المیزان1417حسین) محمد ،سید طباطبایى -48
 ىجامعه اسالمى انتشارات : دفتر، قمپنجم: ، چالقرآن

 .376:  4؛ ج393 ،ص20ج ،قم علمیه حوزه مدرسین

اول،  ، چ:آسان (.تفسیر1398جواد) محمد خمینى، نجفى -49
 .407،ص18،ج اسالمیه تهران: انتشارات

، چهارم: ،چ قرآن از (. پرتوى1362محمود) سید طالقانى، -50
 .310:  4ج انتشار، سهامى شركت تهران:

 بیروت. التنویر و التحریر(. تا بی) طاهر بن محمد عاشور، ابن -51
 26ج ؛107:  4ج العربیة، التاریخ مؤسسه لبنان، -

 .584 ، 437 ،ص 1؛ج141،ص
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 چ الجامع، جوامع تفسیر(. 1377) حسن بن فضل طبرسی، -52 
 علمیه حوزه مدیریت و تهران دانشگاه انتشارات: تهران اول،

 .150 -149 ،صص1؛ ج741،ص6قم ،ج

 القرآن تفسیر(. 1410) بكر ابى بن محمد جوزى قیم ابن -53
 دار: بیروت اول، چ. رمضان ابراهیم: تحقیق ،(قیم ابن) الكریم

 . 636 الهالل،ص مكتبة و

 اكبر على: عاملى، تحقیق تفسیر (.1360)ابراهیم عاملى، -54
 .705 ،ص 8ج ،صدوق : انتشارات، تهرانغفارى

 تفسیر فی البیان مجمع(. 1372) حسن بن فضل طبرسی، -55
 1ج ؛ 866 ،ص10 خسرو، ج ناصر تهران، سوم، چ القرآن،

 .353،ص

 چ التاویل، محاسن(. 1418) الدین جمال محمد قاسمى، -56
 .201 ،ص6ج ، العلمیه الكتب دار: بیروت اول،

 ،قرآن تفسیر در العرفان مخزن(. 1361) نصرت سیده امین، -57
 . 366 ج،ص مسلمان، زنان نهضت: تهران

 – بیروت. للقرآن القرآنی التفسیر(. تابی) عبدالكریم خطیب،  -58
 .496 ،ص2ج ؛1727 -1725:  16ج دارالفكرالعربی،: لبنان

 وحى من تفسیر(. 1419) حسین محمد سید اهلل، فضل  -59
 .495 ،ص24ج دارالمالک ،: بیروت دوم، چ ،القرآن

 .168: 2ج ؛308 -307،ص7؛ج

 القرآن تفسیر فى المعانى (. روح1415محمود ) سید آلوسى، -60
: چ :اول، بیروت عطیة، عبدالبارى على: ، تحقیقالعظیم

 (.522 -523،صص15ج ،العلمیه دارالكتب

، الغرائب بحر و الدقائق (.كنز1368) محمد مشهدى، قمى -61
 چاپ سازمان ،چ: اول، تهران:درگاهى حسین: تحقیق

 .284:  12ج ،اسالمى ارشاد وزارت وانتشارات

 بیروت. بحرالعلوم(. تابی) احمد بن محمد نصربن سمرقندى -62
 .316،ص3ج دارالفكر ،: لبنان –

: بیروت البیان، روح تفسیر(. تابی) اسماعیل بروسوى حقى -63
 . 30،ص9ج دارالفكر،

 أسرار و التنزیل (.أنوار1418عمر) بن ،عبداهلل بیضاوى -64
چ :  ،المرعشلى الرحمن عبد محمد: تحقیق التأویل،

 .428 ،79: 2،جالعربى التراث احیاء داراول،بیروت:

 فى المنیر التفسیر(. 1418) مصطفى بن ،وهبة زحیلى -65
 1ج ، الفكر دار: بیروت دوم، چ المنهج، و الشریعة و العقیدة

 .271،ص

 الرحمان مواهب (.1409االعلى) عبد سید سبزوارى، موسوى -66
 ، (ع) بیت اهل موسسه: بیروتدوم: القرآن، چ تفسیر فی
 .12،ص2ج

 حقائق عن الكشاف(. 1407) عمر بن محمود زمخشرى، -67
:  1ج ، العربی الكتاب دار: بیروت سوم، چ التنزیل، غوامض

522. 

 فى البیان جامع(. 1412) جریر بن محمد جعفر ابو طبرى -68
 .88 ،ص5ج المعرفه، دار: بیروت اول، چ القرآن، تفسیر

بیروت:  ، البیان روح تفسیر تا(. اسماعیل)بى بروسوى، حقى -69
 .205 – 204: 1دارالفكر،ج

 شریف (.تفسیر1373على) بن محمد الهیجى شریف -70
: ،چ(محدث) ارموى حسینى الدین جالل میر: الهیجى تحقیق

 .100: 1ج داد، ، نشر : دفتر،تهران اول

 تفسیر فی البیان اطیب(. 1378) عبدالحسین سید طیّب، -71
 . 149 – 148:  2ج اسالم، انتشارات: تهران ،القرآن

 القرآن تفسیر (.1419عمرو ) بن اسماعیل دمشقى، كثیر ابن -72
: بیروتاول،: ،چالدین شمس حسین محمد: العظیم، تحقیق

 .265 ،ص1ج ،بیضون محمدعلى منشورات العلمیة، الكتب دار

 دار: بیروت ،القرآن احكام(. 1405) على بن احمد جصاص، -73
 .75 ،ص 1ج العربى، التراث احیاء

 فى الجدید(. 1406) حبیب بن محمد نجفى سبزوارى -74
 التعارف، دار: بیروت اول، چ المجید، القرآن تفسیر

 (.128،ص1ج

 المحیط البحر(. 1420) یوسف بن محمد حیانابو اندلسى، -75
دارالفكر : بیروت. جمیل محمد صدقی: تحقیق التفسیر، فى
 . 559 – 557: 1،ج

(. تفسیر نور، تهران: مركز فرهنگی 1383قرائتی، محسن ) -76
  180.:  1ج هایی از قرآن،درس

 اول، چ القرآن، هدى من(. 1419) تقى محمد سید مدرسى -77
  .231:  1ج الحسین ، محبى دار: تهران

 فى السعادة بیان تفسیر(. 1408) محمد لطانس گنابادى -78
 للمطبوعات، األعلمی مؤسسة: بیروت دوم، چ العبادة، مقامّات

 . 136:  1ج
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 أخبار لدرر الجامعة األنوار بحار(. 1403) باقر محمد مجلسی، -79
ص ؛ 208، 2ج العربی التراث داراالحیاء: بیروت األطهار، األئمة

ص ؛ 97، 32؛ ج 235،ص23ص؛ ج293، 11؛ ج179، ص6ج 
،صص 75؛ ج78،ص 71؛ ج281، ص60ص؛ج334، 39ج، 
 . 288و281

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار(. 1403) مجلسی -80
 .363 ، ص30العربی، ج

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -81
 .250ص ،70ج  العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -82
 .252،ص72ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -83
 77ص ،21ج ؛ 167ص ،10ج ؛ 210 ،ص184 ،ص9ج العربی،

 ،33ج ص؛385 ،29ج ؛ 172ص ،25ج ؛ 362 ،ص24؛ج
 .73 ،ص44ج ؛135ص

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -84
 .249 ،ص70ج  العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -85
 . 256،ص70ج، العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -86
 .256 ،ص252 ، ص250 ،ص70ص؛ج77 ،21ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -87
 .97ص ،32ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -88
 .255ص ،75ج  العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -89
 .44ص ،75العربی، ج

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -90
 .197ص ،38ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -91
 .198ص ،89العربی، ج

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -92
 .170ص ،92العربی، ج

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -93
 . 342 ،ص12العربی، ج

 التراث حیاءداراال: األنوار، بیروت بحار(. 1403)مجلسی -94
 .115 ،ص76العربی، ج

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -95
 .210ص ،9ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -96
 .328ص ،17العربی،ج

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -97
 .179ص ،6العربی، ج

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار(. 1403)مجلسی -98
 . 71ص ،28ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -99
 .121ص ،69العربی، ج

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار(. 1403)مجلسی -100
 .218ص ،65ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -101
 .411ص ،66ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی  -102
 .199ص ،69ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -103
 .248ص ،70ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار(.1403)مجلسی -104
 .61ص ،74العربی، ج

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -105
 .241ص ،74ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -106
 .14ص ،75ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -107
 .229ص ،75ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -108
 .236ص ،75ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -109
 .281ص ،75ج العربی،
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 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -110 
 . 306ص ،75ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -111
 .281ص ،60ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -112
 .214ص ،74ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -113
 .135ص ،33ج العربی،

 التراث داراالحیاء: بیروتاألنوار،  بحار(. 1403)مجلسی -114
 .248ص ،67ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -115
 .182 ص ،9ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار(. 1403)مجلسی  -116
 .400ص ،21ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -117
 .174ص ،46ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -118
 .116ص ،19ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -119
 .201ص ،69ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -120
 .163ص ،71ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -121
 .330ص ،9ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -122
 .184ص ،9ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -123
 .162ص ،70ج العربی،

 التراث داراالحیاء: بیروتاألنوار،  بحار (.1403)مجلسی -124
 .251ص ،70ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -125
 .252ص ،70ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -126

 .362ص ،24ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -127
 .237ص ،74ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -128
 .223ص ،21ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -129
 .385ص ،29ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -130
 .295ص ،75ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -131
 .253ص ،70ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -132
 . 78ص ،71ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -133
 . 369ص ،75ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -134
 .218ص ،39ج العربی،

 التراث داراالحیاء: األنوار، بیروت بحار (.1403)مجلسی -135
 .245ص ،70ج العربی،


