
با
:دیدگاه مذهبی درباره حسادت

یم، اگر ما به رحمت الهی، ایمـان داشـته باشـ   از دیدگاه مذهب،
می بینیم که حسـادت در جایگـاه حـق ناشناسـی و نـا شـکري       

به عبارت دیگر بـا وقـوف بـه رحمـت خداونـد و      . قرار می گیرد
ــا     ــا عط ــه م ــاتش را ب ــی نعم ــع اله ــکر آن، منب ــا آوردن ش بج

سـانی  کما حسودیم چون باور داریم کـه سـزاوارتر از   .می نماید
ایـن ترتیـب بـه    در واقع، به. هستیم که به آنها رشک می ورزیم

چرا آنچـه خواسـتم   "به خدا می گوییم جاي شکرگذاري مرتباٌ
مـا کـامالٌ   "استدالل ما نیز ایـن اسـت کـه    "هی؟به من نمی د

من بـراي بدسـت   "و سرانجام "زاوار آنچه آرزو داریم، هستیم س
بــاور ایــن کــه مــا . "آوردن آن از هــر کــس دیگــري ســزاوارترم

ره هایی از یک حس سـوگیرانه در درون مـا بـه    سزاوارتریم، شرا
وجود می آورد که ممکـن اسـت منجـر بـه عـداوت نسـبت بـه        

از این رو ما عدالت و کرامت خدا و این اصل را .خداوند می شود
.کنیمکه آنچه سزاوار آن بودیم، خداوند به ما داده است، رد می

جور دیگر فکر کنیم: درمان حسادت
:مهم است کهمت نشان دادن از خود،استقامبارزه وبراي

تنها نتیجه حسادت :یادآوري اثرات منفی حسادت به خود-
.رنج است و مرا در پیشرفت مادي و معنوي متوقف می کند

تسلط بـر حسـادت   :در نظر گرفتن امتیازات حسود نبودن-
موفقیت دیگـران موجـب   . به آسایش و سبکبالی من می انجامد

.شادي من می شود
ف افکار حسادت آمیز خود عمل کنیممخال

به محض پی بـردن بـه افکـار    :افکار منفی را از خود برانیم-
منفی مان، با نیروي اراده جلوشان را بگیریم تا از مضـرات شـان   

.در امان بمانیم
و بـا بـد خـواهی    به خیر خـواهی عمـل کنـیم    :اقدام کردن -

ادار کنیم عکس موثرترین راه آن است که خود را و.مبارزه کنیم
.رفتار کنیمآنچه که حسادت مایل است انجام دهیم،

تلقین به خود
مجـاب کنـیم   از درون تفکر و این کـه خـود را   منظور تغییر نحوه 

حسادت چیز بیهوده اي است و تدریجاً به حقیقت همه چیز واقـف  
:شویم

آیـا حاضـرم جـایم را بـا او     ((:ان را ببینیم داشته هاي مهمه -
))عوض کنم؟

مـورد عالقـه ي مـن    ارزش واقعی شی ((:به ارزش ها بیندیشیم
))چه قدر است؟

با یاد آوري منظم ایـن  :در مورد عدالت و استحقاق تعمق کنیم
که عدالت خـدا مطلـق اسـت و کـامالٌ در ایـن دنیـا برقـرار اسـت،        

چه طور باور ((: را در خود از بین ببـریم احساس بی عدالتی ریشه 
کنم خدایی که عادل و خیر خواه است، مرا از چیزي که حقم 

))بوده یا برایم الزم بوده محروم کرده باشد؟
چند شرط موفقیت

موثرترین راه آن است که :ستجو و شناخت حسادت در خودج
.در خود به دنبال عالمت مشخصه حسادت بگردیم

با تکرار در عمل به یـک اصـل اخالقـی و داشـتن     تنها((:پشتکار
پشتکار الزم است که می توان آن را در مایه ي روحی خود تثبیت 

.))کرد و به صورت یک طبیعت ثانویه در آورد
بدون کمک و انرژي الهی ، نمی توان به طور موثر بـا  :نیت معنوي

. نتیجه موقتی و نامتعادل خواهـد بـود  . یک نقطه ضعف مبارزه کرد
براي دریافت این انرژي ، باید مبارزه را با نیت رضاي خدا انجام داد 

.و نه به طمع یک نفع مادي
در موقعیت بحرانی، باید با صداقت هرچـه تمـام بـه    :شفاي عاجل
.خدا پناه برد

حسادت ، بھ اسیدی می ماند کھ ابتدا بھ ظرف حملھ "
".می برد، بعد بھ جاھای دیگر سرایت می کند

دکتر ویدا علیخانی: غلبھ بر حسادت          مترجم:منبع

بسم اهللا الرحمن الرحیم

حوزه معاونت دانشجوئی 

مرکز مشاوره و بهداشت روان
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حسادتغلبه بر



: به که حسادت می کنیم
:براي حسادت به دیگري بایستی شرایط زیر فراهم باشد

خود را ) 2ینیم وبتوانیم در فکرمان خود را با او برابر بب) 1
. مستحق تصاحب آن چیزي فرض کنیم که دیگري دارد

سادت با ترس از بدست نیاوردن آن چیـزي کـه فکـر    حمعموالٌ
می کنیم باید به ما مسترد شود، همراه است پس در درجه اول 
به کسانی حسادت می کنیم کـه هـم سـطح مـا هسـتند و بـه       
آسانی می توانیم خود را با آن ها مقایسه کنیم امکان دارد کـه  

. ندبا آن ها در رقابت باشیم که بدین ترتیب رقیب ما نیز هسـت 
حسـرت «بخـورد مگـر   نمی تواند حسـرت کسـی را  انسان

.»از طبیعتی همانند او برخوردار استکه هم طراز خود را، 
: اثرات حسادت 

ـ  پس حسادت در درجه اول به خود ما صدمه می زند و س
.شودبازتابش گریبان گیر فرد مورد حسادت مان می

احساس اندوه و خصومت نسبت بـه خوشـبختی   :اثرات روانی
احساس رضـایت از بـدبختی   . کسی که به او حسادت می کنیم

.دیگري
حسـادت پـرده اي از امـواج منفـی در اطـراف      :فکـري اثرات 

شخص حسود ایجاد می کند، به نحوي که دیگران از او بدشـان  
.می آید و حتی گریزان می شوند

برخورد سرد و خشـک  یی و تحقیر، افترا، بدگو:اثرات رفتاري
.در مقابل فردي که به او حسادت می کنیمو تهاجمی 

ما را از شایستگی هـا  :مانع شناخت خود ودیگران می شود
کند و بـه بـدخواهی نسـبت بـه     و نیازهاي واقعی مان غافل می

.فرد مورد حسادتمان سوق می دهد
دیگر هیچیک :حسادت ما را به ناشکري معنوي می کشاند

عمت هایی را که به ما داده شده نمی بینیم و فقـط متوجـه   از ن
.آن چیزي هستیم که فرد مورد حسادت مان در اختیار دارد

:منشأ حسادت
حسادت از غریزه ي مالکیت، یا به طور دقیق تر، از حسرت «

ک غریزه مالکیت یپوشیده در لفاف خودخواهی ناشی می شود،
حد تعادل مفید است، زیرا صفت طبیعی است که وجود آن در 

اما اگر این غریزه مهار. سبب انگیزه فعالیت و تالش می شود
».طه می شودبنشود، از حد خارج شده و تبدیل به غ

.عامل دیگر حسادت تکبر است
:درجات مختلف حسادت

با مراتبی دارد که دارد و انواع مختلف و حسادت یک شکل واحد ن
توضیح در مورد آنها، پی به خطر بی توجهی به حسادت می بریم  

به چه اگر حتی به یک مورد کوچک آن رسیدگی نکنیم،که 
در حسادت سه نوع درجه بندي . وضعی ممکن است دچار شویم

:را می توان تشخیص داد
درجه بندي در شدت احساسی که داریم.1
ادتدرجه بندي در وسعت و دامنه گسترش حس. 2
درجه بندي در تظاهرات آن . 3

باشیم که متعلق به فقط مایلیم مالک چیزي:مرحله اول
من در مثأل . دیگران است و از محروم بودن از آن ناراحتیم

.امتحانی مردود شده ام،از دیدن موفقیت دوستم ناراحت می شوم
نه تنها مایلیم مالک چیزي باشیم که دیگران دارند، :مرحله دوم

مند شوند، ناراحته از اینکه آنها هم از امتیازات ما بهربلکه
مثأل در مهمانی که مورد توجه همه واقع شده ام، اگر . می شویم

فرد دیگري سعی کند نگاه ها را به سوي خودش جلب کند از او 
.ناراحت می شوم

حاضر هستید آنچه را که داریم و می توانیم داشته :مرحله سوم
بدهیم به شرط آنکه دیگران هم آنرا نداشته باشیم از دست 

باشند، مثأل حاضرم با دوستم همکاري نکنم و خود را از معلومات 
. او محروم کنم تا ناچار نباشم آنچه را بلدم در اختیار او بگذارم

عمدأ از تمام فرصت هایم صرف نظر می کنم که مبادا او هم 
.موفق شود

معموالً با احساس غم، کدورت روح، بروز حسادت در روان
ناخشنودي در مقابل خوشبختی دیگران، خصوصاً کسانی 

با نگاهی به اثرات روانی . که به ما نزدیک ترند، همراه است
و معنوي که از حسادت ناشی می شود، به مشکالتی که در 
روابط پیش می آورد و نارضایتی عمومی که ایجاد می کند، 

ه موثر علیه این صفت ضروري به نظر تنظیم یک روش مبارز
.می رسد

در این بروشور شما به شناختی از حسادت و جنبه هاي 
مختلف آن، دالیل بروز، عواقب و از همه مهم تر درمان آن 

.خواهید رسید
حسادتتعریف 

اگر از مبحث حسادت در عشق صرف نظر کنیم، تعریف حسادت 
یازي که ما نداریم، یا عبارت است از احساس منفی که با دیدن امت

چون . آرزو داریم فقط ما داشته باشیم، به ما دست می دهد
. صحبت از یک احساس منفی و بحث درباره آن مشکل است

کند، باعثرین کامی دیگران را بر ما تلخ می حسادت، شی
و از بد اقبالی اش شاد یم می شود در دل شکست شخص را بخواه

رابطه سه جانبه قرار دارد، یک طرف حسادت در یک .شویم
حسود، طرف دیگر موضوع مورد عالقه او و در طرف سوم فردي 
که به او حسادت می کند و موضوع مورد عالقه او را در اختیار 

حسادت حرف خواستن یک چیز نیست، .دارد، واقع شده است
حالیکه دیگري آن این است که فرد چیزي را بخواهد که ندارد، در 

شدید این احساس تحمل نداشته باشد، تیا در صورت . داردرا 
چیزي را که خودش دارد، دیگري هم داشته باشد و از این بابت 

تفاوت حسرت و حسادت قابل تشخیص است، معموالٌغصه بخورد، 
شخصی که حسرت می خورد از خوشبختی دیگران رنج می برد و 

حالی که حسود در.آنچه را که دیگري دارد براي خود می خواهد
وحشت دارد از این که ناچار شود که امتیازي را که فقط حق 

.خودش می داند با دیگري سهیم شود


