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 ورزیدن و نشانه های آن حسادت 

 

. است کرده ایجاد خود درون و خود برای حسود فرد که است درگیری حسودی و حسادت

 رفتارش و نگاهش اما نشود نمایان کند می سعی ، پاست به آشوب و جنگ درونش در مدام

 تامل قابل و جدی توانند می زندگی در و بدن بر حسادت اثرات. دهد می بروز را چیز همه

 حسادت تاثیر.اندیشید راهی باید درگیری این از نجات برای پس باشند

 

 حسد های نشانه

 .العمل عکس دادن نشان دیگری،بدون به نعمت رسیدن از ناراحتی1٫

 .جویی عیب و غیبت2٫

 .کارشکنی و دشمنی،عداوت3٫

 نمی حتی که طوری به او برجسته صفات کردن پنهان شخص،و از رابطه قطع یا مهری بی4٫

 .بشنود او از سخنی خواهد

 

 شیطانی آتش حسادت،

 ها، نآ شکست و اندوه با و شوند می خوشحال اطرافیانشان پیشرفت و شادی با افراد بعضی

 سر بر نیست مهم برایشان که کسانی هستند اما. پیکرند یک از عضوی که گویی غمگین؛

 فرقی هیچ نبودشان و بود که پیکره یک مفید غیر و زائد های تکه مثل آید؛ می چه دیگران

 .ندارد

 

 موفق گاه هیچ و کنند ضرر همیشه دیگران باشد، ها آن برای ها خوبی همه خواهند می

 سهیم دیگران شادی و غم در هرگز کنند؛ می حسادت دیگران موفقیت و شادی به! نباشند

 هدیه این و کنند نمی گریه ها آن همراه زنند، نمی لبخند دیگران همراه هرگز شوند؛ نمی

 .اند داده خودشان به خودشان، که است تلخی
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 کار و زندگی در حسادت اثرات و ها نشانه

 ه،شد آنان نصیب که هایی موفقیت به و داده دیگران به خدا که هایی نعمت به که افراد این

 یَحْسُدُونَ أَمْ:»وزند می حسد بخشیده، بندگانش به فضلش از خدا آنچه به برند، می حسد

 (1) «فَضْلِهِ مِن اللّهُ آتَاهُمُ مَا عَلَی النَّاسَ

 

 :اند کرده تعریف گونه این اخالق علمای را حسد

 دارد دوست حسود باشد،یعنی وا صالح به که دیگری از است نعمت سلب حسادت،تمنای

 .نرسد یا! برسد حسود به نعمت آن شود،خواه گرفته مقابل طرف از ها نعمت

 

 .«است حسادت رزایل ریشه و منشأ:»فرماید می باره این در( ع)علی امیرالمؤمنین حضرت

 

 پیشرفت و ترقّی مایه و پسندیده که دارد، وجود حسادت به نزدیک هم حالتی یک البته

 .است غبطه حالت آن است،و

 

 منافق اما ورزد نمی حسادت خورد،ولی می غبطه مؤمن راستی به:»فرمایند می( ع)صادق امام

 .«خورد نمی غبطه و ورزد می حسادت

 

 زمانی چه گرفت صورت زمین روی در انسان سوی از که حسدی نخستین دانید می راستی

 شد؟ چه اش نتیجه و بود؟ چه بود؟برای که بود؟
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 اینکه جهت به هم بود،آن هابیل برادرش به نسبت قابیل حسد،حسادت آری،نخستین

 بیلقا برای موضوع این نپذیرفت،و را قابیل قربانی ولی پذیرفت را هابیل قربانی خداوند

 بالحقّ آدم ابنی نبأ اتل و:»کنید توجه شریفه آیه این به.شد برادرش کشتن برای ای انگیزه

 (72 مائده،آیه سوره.)«…قرباناً قرّباً اذا

 

 وانانج و نوجوانان.است شده بیان هابیل به نسبت قابیل حسادت داستان کریمه آیه این در

 یوسف،پسر برادران داستان:مانند.است شده ذکر قبیل این از هایی نمونه قرآن در عزیز

 .دیگر آموز عبرت های داستان و قابیل و هابیل نوح،

 

 

 برسیم نظر به معتبری شخص اینکه برای نکته 1۱

 دیفر یا دارد، پرتکاپویی اجتماعی زندگی دوستی کند،می عمل شما از بهتر همکاری وقتی

. کنند خاطر رنجش دچار را شما است ممکن آسانیبه دارد، ایالعادهفوق ظاهربه عاطفی روابط

 حسادت اما دارند، وجود هم ما در احساساتی چنین که کنیمنمی قبول اوقات بیشتر

 تجربه را دیگری شخص به حسادت ما یهمه نه، یا کنیم قبول. کندمی رشد زیرپوستی

 دارد دوست طبیعتا انسان. کنندمی رشد ما در راحتیبه حسادت و رقابت حس. ایمکرده

 رقابتی، محیط این در پیشرفت و ماندنزنده برای چون کند، مقایسه دیگران با را خودش

 نظرهب طبیعی دیگران به نسبت حسادت اگرچه. است ضروری دیگران به نسبت بهتر عملکرد

 .دارد همراه به شر برساند، خیر آنکه از بیش حس این اما رسد،می
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 کندمی خود درگیرِ را تانذهن یهمه حسادت

 

 یدنرس برای تالش جایبه را فرد انرژی. کندمی مداخله افراد عمل و تفکر توانایی در حسادت

 دشخو هایپیشرفت حسود آدم. کندمی متمرکز هایشنداشته روی موفقیت، باالی سطوح به

 آنکه بدون حسودها. دارد دیگری فرد که است چیزی داشتن هدفش تنها زیرا بیند،نمی را

 .دهندمی دست از را شانانگیزه یهمه فورا بگیرند، نظر در خودشان پیشرفت برای محکی

 

 که کنندنمی فکر زحماتی یدرباره دارند، دیگران هایموفقیت به چشم مدام که آنهایی

 قوت نقاط حسود هایآدم. یابند دست موفقیت از مرحله آن به تا اندکشیده رقبایشان

 .ببینند هم را دیگران ضعف نقاط توانندنمی و بینندنمی را خودشان

 

 افراد آنها کنیدمی فکر چون بکنید، دیگران به حسادت صرف را خود عمر یهمه اگر

 نند،کمی حل را مسائل بهتر یا کنندمی پیدا شغلی ارتقای ترراحت هستند، تأثیرگذارتری

 یهدربار خوردنغصه صرفِ را خود وقت که کسی. باشید داشته پیشرفتی توانیدنمی هرگز

 وقتی حتی حسود آدم. ببیند را خودش هایظرفیت تواندنمی کند،می دیگران هایموفقیت

 رتکوچک حتی دلیل یک که است متمرکز دیگری دفر روی همچنان احتماال هم شودمی موفق

 احساس هرگز حسود آدم و یابدمی ادامه معیوب یچرخه این! دارد خوشحالی برای او از

 .کندنمی تجربه را درونی رضایت

 

 حسادت. است ترقوی یا بهتر تر،باهوش که دارد وجود آدمی همیشه که است این واقعیت

 آدم. داشت بیشتر به چشم باید همیشه آن در که کندمی ایزندگی به محکوم را انسان

 تا دارد همراه به بهتری نتایج موفقیت، برای ذاتی یانگیزه. شودنمی راضی هرگز حسود

 .دیگران دستاوردهای برای خوردنغصه
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 نشوید آویزان آن به دیگر و کنید قطع را حسادت طناب

 

 دچار است ممکن اوقاتگاهی هم هاآدم ترینبینخوش و تریندوستنوع حتی که دانممی

 موفقیت به میلم و هدف شوم،می مواجه حسادت با وقتی من خودِ. شوند حسادت یوسوسه

 .کنممی پیدا دوباره خودم در را انگیزه. کنممی مرور دوباره را

 

 هر وب زمان آن. بودم تقال در مدام بودم، کرده اندازیراه را خودم استارتاپ که اوایل آن

 وجود یعرصه به پا جدید هایشرکت از بسیاری و یافتمی بیشتری محبوبیت روز

 و هافتاد راه استارتاپی شنیدم دوره آن در. ببرند بهره جدید فضای این از تا گذاشتندمی

 طبقه چهار آنها ساختمان. است کرده وپادست خودش برای هم بزرگی بسیار دفتر سریع خیلی

 دارت و استخر یک با سرگرمی اتاق یک و بزرگ غذاخوری یک،درجه وسایل و اسباب داشت،

 چیزهایی چنین هم من کاش. عالی چه! وای: »کردم فکر خودم با موقعهمان! دیگر چیزهای و

 بدِ احساس آن دچار کمکم اما بودم، گرفته قرار تأثیرتحت. «باشه جذاب خیلی باید. داشتم

 .بود شده سرپا شبهیک که شدم استارتاپی آن با خودم یمقایسه

 

 خودم درون به آن جایبه و نکردم را کار این اما بدهم، پروبال حسم این به توانستممی

 یعالقه که کردم یادآوری خودم به. است مهم برایم چیزی چه که بیاورم یاد به تا کردم رجوع

 دنکن تقویت را بازدهی که چیزی هر و کند تقویت را بازدهی که است محیطی ایجاد من اصلیِ

 .شود پرتیحواس باعث است ممکن و است زائد

 

 بتیمث تأثیر که کنم ایجاد محصولی خواستممی من. کردم فکر امکاری اهداف یدرباره سپس

 واقعا آنچه. نه یا باشد جذاب کارم دفتر فضای کردنمی فرقی. باشد داشته دیگران روی

 .دهد تغییر را مردم زندگی بتواند دفتر آن در کارم که بود این داشت، اهمیت
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! تندنداش پینگیلجینگیل به نیازی کار محیط شادکردن برای کردند،می کار من با که گروهی

 صرف را خود وقت یهمه اگر. هستند و بودند خالق و شاد خودشان اصال من گروه اعضای

 توانستمنمی چرا که شدممی ناراحت خودم از و کردم،می دفتر آن بزرگی یدرباره نگرانی

 احساسات این درگیر قدرآن بدهم، قرار گروهم اختیار در را دارد استارتاپ آن آنچه

 .کنم دنبال را هدفم توانستمنمی دیگر که شدممی

 

. شوممی ترنزدیک هدفم به کنم،می کار خودم بهبود برای و دارم تمرکز آرزوهایم روی وقتی

 هبیهود تالش از بهتر را حسادت و است انگیزه بهترین خواهم،می چه واقعا اینکه دانستن

 دیگران به بخواهم که ندارد وجود دلیلی. کندمی دفع دیگران هایداشته به رسیدن برای

 .نیست خودم شرکت برای من اندازچشم راستای در آنها هایداشته چون کنم، حسادت

 

 اکنون. کرد خالص اثربی و بینانهغیرواقع تمایالت از مرا حسادت، یوغ از خودم رهایی

 اجازه مکار به و ببینم کنم رشد آنها در باید که را هاییزمینه و کردم که پیشرفتی توانممی

 .باشد استوار خودش هایشایستگی روی دیگران، کار با مداوم مقایسه جایبه دهم،

 

 یزندگ بلکه است، ضروری مهم مسائل روی ماندن متمرکز برای تنهانه حسادت شر از رهایی

 بدون هایشانموفقیت برای دیگران تشویق توانایی. کندمی هم تربخشلذت بسیار را

 .شد هم بیشتری هایهمکاری و هافرصت به منجر منفی، بازخورد

 

 را خودتان اندازچشم دارید، حسادت دیگران هایموفقیت به نسبت کنیدمی حس وقتی

 مکنم دستاوردهای باالترین به رسیدن برای تالش در ما یهمه که بدانید و کنید بازنگری

  .هستیم خودمان برای


