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 چکیده

است که  ایحسادت ویژگی. ها از منبع وحیانی قرآن کریم بسیار حائز اهمیت استچیستی و چگونگی مشکالت زوجین و خانواده فهم

حاضر  پژوهشهدف در همین راستا  آورد.املی زوجین اثرات مخرب به بار میدارد و در الگوهای تع ...ابعاد شناختی و رفتاری و هیجانی و

روش تحلیل محتوای آیات قرآن استفاده شد.  و از بودهکیفی  ،طرح پژوهش حاضر ن بود.از منظر قرآ زوجینحسادت شناسی کشف معنا

واژه حسد در قرآن و کشف معناشناسی های تدبر در قرآن انجام شد و ای از سری روشکید بر روش تدبر کلمهبا تأ موردپژوهشمحتوای 

نامه ذیل آیات، لغتقرآن، تفاسیر  اتیدرآمفهوم حسد  تیدرنهاقرار گرفت.  یموردبررسهای بقره، نساء، فتح و فلق سوره آن درعمومی 

های آن بررسی گردید و تعریفی از حسادت زوجین لفهؤبندی معناشناسی حسادت، مقدمات، لوازم و نتایج، ابعاد، مراتب و مالتحقیق، جمع

 مبتنی بر قرآن به دست آمد.
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  مقدمه -1

است  موجب هدایت و سعادت آدمی آنچههمه . شده استمنبع وحی الهی است که برای هدایت از جانب پروردگار نازل  قرآن کریم

سوره  57آیه ) تبیین شده است لیتفصبهو چگونگی رفع آن نیز سعادت و موانع رسیدن به  وجود دارد این کتاب عظیم و واالدر 

تواند زمینه های زندگی هر انسانی که میترین حوزه. در این میان، یکی از مهم1(سوره فصلت 44، آیه اسراء سوره 82، آیه یونس

برای تواند تهدیدی که میشویی است. عوامل بسیاری رسیدن به سعادت و یا شقاوت او را در دنیا و آخرت، فراهم کند، زندگی زنا

 .دوجود دار ،ساز سعادت زوجین و خانواده باشدبختی که بتواند زمینهداشتن یک زندگی زناشویی برخوردار از رحمت و خوش

آشفتگی در روابط زناشویی به آن دسته از الگوهای تعاملی اشاره دارد که موجب اختالل در عملکرد شناختی، رفتاری، عاطفی و 

های هیجانی، شناختی و رفتاری، مشکالتی را به زا که در همه جنبهز این الگوهای تعاملی اختاللیکی اشود. هیجانی در زوجین می

رابطه عاشقانه وجود  یکاز افکار، احساسات و اعمال متقابل است که در  یایچیدهپ یندحسادت فرآ. آورد؛ حسادت استوجود می

کلت و قرار دارد ) یبدادن رقاز دست یالیخ یا یواقع یددکند که رابطه تحت تهیدرک م یناز طرف یکیکه  یدارد، زمان

در روابط زناشویی، فرد دارای حسادت شناختی، برای مدیریت تفکرات تردیدآمیز خود در ارتباط با عالقه همسرش (. 2،2021ستکتون

تواند در و رفتاری حسادت نیز می مستقیم، همسر را تحت نظارت قرار دهد. ابعاد عاطفیمستقیم یا غیر طوربهد تا کنمیش به او تال

نیز آیات متعددی به واژه و  قرآن کریمدر . (2020، 3ی، پونتی، گیناسی و تان1397خانلو و فرقدانی، برج) مراحل بعد، نمود پیدا کند

در این آیات، . 4(فلق سوره 5آیه و  فتح سوره 15، آیه نساءسوره  54و  32آیه ، سوره بقره 109آیه  اند )مثالًمفهوم حسد اشاره کرده

                                                 

 

هاى شماست و هدایت و رحمتى براى مؤمنان شفا براى آنچه در سینه شما آمد که مایهاى مردم! همانا از سوى پروردگارتان پند و اندرزى براى  .1

 .یونس(سوره  57آیه است )

 .اسراء(سوره  82آیه افزاید )شفا )ى دل( و رحمتى براى مؤمنان است و ستمگران را جز خسران نمى فرستیم، مایهو آنچه از قرآن فرو مى

پرسیدند( آیا )قرآن( اعجمى و )مخاطب چرا آیات آن باز و روشن نشده )و با تعجب مى»گفتند: ه بودیم حتماً مىو اگر ما قرآن را عجمى قرار داد

هایشان آورند در گوشبگو: این قرآن براى کسانى که ایمان آوردند هدایت و شفایى است و کسانى که ایمان نمى« آن پیامبر و مردم( عربى؟!

 .فصلت( سوره 44آیه ) (شوندشوند. )ولى صدا را نمىمایه کورى است، )گویى( آنان از راه دور ندا مىسنگینى است و قرآن براى آنان 

2. Kellett, S., & Stockton 

3. Ponti, Ghinassi & Tani 

آورند، بلکه( از روى حسدى که در درونشان هست، دوست دارند شما را بعد از ایمانتان به تنها خودشان ایمان نمىبسیارى از اهل کتاب )نه .4

د و ها را( عفو کنیورزند، آنکفر بازگردانند، با اینکه حقّ )بودن اسالم و قرآن(، براى آنان روشن شده است، ولى شما )در برابر حسادتى که مى

 .سوره بقره( 109)آیه  .همانا خداوند بر هر کارى تواناس بفرستد، را درگذرید تا خداوند فرمان خویش

اى است و براى اند بهرهو آنچه را که خداوند سبب برترى بعضى از شما بر بعضى دیگر قرار داده آرزو نکنید. براى مردان از آنچه به دست آورده

 32آیه ) آرزو و حسادت( از فضل خداوند بخواهید، که خداوند به هر چیزى داناست یجاباشد و )بهاى مىاند بهرهکردهزنان نیز از آنچه کسب 

 .نساء(سوره 

در حقیقت ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان  ورزندیبلکه به مردم براى آنچه خدا از فضل خویش به آنان عطا کرده رشک م

 .سوره نساء( 54)آیه  بخشیدیم ملکى بزرگ

خواهند گویند، بگذارید به دنبال شما بیاییم، آنان مىغنایم )خیبر( حرکت کردید تا آنها را برگیرید، متخلّفان )از حدیبیّه( مى یسوآنگاه که شما به

 گونهین، ایاییدنان( بگو: شما هرگز نباید دنبال ما باز اصحاب حدیبیّه در خیبر شرکت نکنند(، تغییر دهند. )به آ یرکالم خدا را )که فرموده است: غ

اى ببریم. خواهید ما نیز از غنایم بهرهبرید )و نمىگویند که شما نسبت به ما حسد مىمى یزودخداوند )درباره شما( از قبل گفته است. پس آنان به

 .سوره فتح( 15)آیه  .فهمنست(، ولى آنان جز اندکى نمىچنین نی

 .سوره فلق( 5)آیه  هر حسود آنگاه که حسد ورزدو از شرّ 
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، درواقع. افتدمندی اجتماعی و برتری نسبت به دیگران اتفاق میآوردن تواندستخأل درونی برای بهاحساس مقایسه و  واسطهبهحسد 

دارد کمتر از چیزی است که باید داشته باشد و  آنچهآید که شخص احساس کند و زمانی به وجود می هیجانی است حسادت، واکنشی

 .آوردهمین امر موجبات نارضایتی در زندگی زناشویی را فراهم می

گران ازدواج و . درمان(2011، 1الفینستون، فینی و نولربا تمرکز بر حسادت وجود دارد ) یقاتیکار تحق یادیدر حال حاضر تعداد ز

حالت و تمایلی حسد  درواقع .(2008 ،2یتها مشکالت حسادت دارند )وامراجعان آن سومکیدهند که یگزارش م ینخانواده همچن

خأل احساس مقایسه و  واسطهبهحسد  سوره بقره(. 109)آیه است  رساندن به محسودو ضرر زدنضربه است که در آن فرد به دنبال

برای  آنچهچنین فردی سوره نساء(.  54)آیه افتد آوردن توانمندی اجتماعی و برتری نسبت به دیگران اتفاق میدستدرونی برای به

صفات مرتبط با موضوع  ازجملهخواهد. خواهد، برای خود، نمیبرای دیگران می آنچهخواهد و خواهد، برای دیگران نمیخود می

توان به این موارد اشاره کرد: بخل، خودشیفتگی، کینه، عداوت، کبر، خوف، حب دنیا، حب ریاست، حب اشتهار و آوازه، حسد می

بدی دیگران را  بخل، ترس از بازماندن از مقصود و مطلوب خود. بروزات حسد در حوزه فعل و رفتار، این است که فرد حسود؛ دائماً

شود )موسوی اهد و دوستی دیگران را ترک کرده و از او خیرخواهی و راهنمایی محال است و از گرفتاری دیگران شاد میخومی

 (.1387خمینی، 

ها آن ازجملهتوان رد پایی از حسد را مشاهده کرد که انجام شده است؛ میهای زناشویی که در مورد علل ناسازگاری هاییدر پژوهش

ظن ، سوءهااطرافیان، ناسازگاری و عدم تفاهم های، دخالتدر مشکالت مالی مثالً هایچشموهمچشم: ارد اشاره کردتوان به این مومی

، احساس حقارت درونی در مقابل همسر یا خانواده او، تحقیر های مختلف زندگی زناشوییپایین در حوزه نفساعتمادبهو بدبینی، 

 (.1395الماسی، محمدی و فاضلی، ؛ کریمی، 1399رضایی، فالح و وزیری، )های مکرر خود با دیگران یکدیگر و مقایسه

ابی منفی و اسناد منفی، ارزی واسطهبهشناختی، فرد  ازنظرشناسی دارای ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری است. حسادت در ادبیات روان

اش، احساس تهدید ها بر بهزیستی فردی و اجتماعیثیرگذاری این موقعیتو تأهای بین فردی بودن موقعیتباورهای مبنی بر منفی

کنندگی هایی مانند غم، خشم، ترس، اضطراب و حقارت و در حیطه رفتاری، رفتارهای مبتنی بر کنترلکند. از بعد عاطفی، هیجانمی

( تجربه بیشتر افراد از حسادت شامل 2012) 3دیدگاه ایلیگ. از (1397خانلو و فرقدانی، )برج شوددر افراد دارای حسادت دیده می

اعتمادی، تنهایی و غم از دست، بینفسعزت، ضعف شدهادراکاقتی صدوفایی و بینی یا خشم به دلیل بیدادن، بدگماهراس از دست

که حسادت عاشقانه یک پدیده مهم در (، نشان دادند 2017) 4لئون، پنا، ساالزار، گارسیا و سیرا-مارتینزدادن فرد مهم زندگی است. 

 دارد.وجین بوده و عواقب سختی را در پیبهداشت روانی ز

اند که های اخیر نشان دادهزند. پژوهششود عالوه بر آن به ارتباط با همتایان هم آسیب میحسادت موجب ممانعت از تحسین می

دهد که فرد حسود چیزهای خوبی که در افراد و محیطش وجود همبستگی منفی دارد. این نشان می 5های گرایشیحسادت با قدردانی

 ،بستگی دارد )پونتی و همکارانمثبتی با بهزیستی هم طوربه قدردان بودن کهیدرصورتها نیست. کند و قدردان آندارد را تحسین نمی

2020.) 

 عنوانبهشناسی توان گفت که حسادت در روانت، میشناسی با مفهوم آن در قرآن و روایادر مقایسه مفهوم حسادت در روانبنابراین 

ای دادن رابطهکه بر مبنای یک تهدید در از دست شود که جنبه مثبت به همراه ندارد، بلکه حالتی استهیجانی در نظر گرفته می

تواند واقعی یک رقیب در آن مطرح است. هرچند این تهدید میشود. پس همواره و یا یک مشی باارزش مطرح می تیفیباکباارزش یا 
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د. این امر به نعمتی شوشود. در قرآن، حسادت نوعی انتقال نفس تلقی میوفایی برانگیخته مییا تصوری باشد، پس در پاسخ به بی

شناسی در دو طیف طبیعی و نچنین حسادت در رواشود و حسود آرزوی زوال آن را دارد. همگردد که در دیگری دیده میبازمی

مرضی ولی در قرآن و روایات به دو نوع حسادت فتنه یعنی حسادت همراه با انکار حق و حسادت غفلت یعنی حسادت از روی 

یا دادن یک موقعیت که حسادت گاه بر از دست شدهاشارهشناسی به یک نکته نیز شود. البته در روانسود تقسیم میناآگاهی به مقام مح

های متعددی روایی و قرآن، حسادت در گسترهگردد. در متون میکفایتی بازبی داشتن چیزی یا احساسیا بر آرزوی زیاد بناشدهرد ط

شناسی گیرد. حسادت در روانقرار می مدنظرها شناسی نیز این موقعیتشود. در رواننوی و مادی مطرح میچون منزلت اجتماعی، مع

گیرد که در متون روایی و قرآن نیز بر هر دو جنبه تکیه شده است. به دیگر سخن حسد، در برمی فردی را دربینفردی و دو جنبه درون

مچنین ه گیرد.فردی یا اجتماعی را نیز در برمیهای برونجنبه حالنیدرعتواند جنبه پریشانی فردی را پوشش دهد، که میعین این

و یا پیشگیری از  هایی برای کاهش یا کنترلر گرفته است. در متون روایی و قرآن، راهقرا موردتوجهعواقب فردی اخروی آن نیز 

گردد. بازمی اشدن به خداوند و تقو، به کوشش برای نزدیکآن مواردترین ورزانه مطرح شده است. یکی از بنیادیرفتارهای حسادت

همچنین این متون، اشاره دارد که فرد تالش  ،حسادت ورزانه اقدام نکندسازی رفتار تواند به عینیکه می آنجادر وجه عملی، حداقل تا 

های های متعالی و برتر، اجتناب از موقعیتها و رفتارهای عاقالنه، اندیشیدن به وعدههای کالمی و عملی، افزایش آگاهیکند در جنبه

بردن به یا پناه ابه تقو شناسی ممکن است مستقیماًروان درکنترل و مهار ایجاد کند. برانگیزاننده حسادت یا افکار مرتبط با حسادت، 

 موردتوجهها یاری دهد، ها و پریشانیخداوند اشاره نشده باشد، اما رفتارها و باورهای اسالمی که فرد را در جهت کاهش آالم، رنج

یعنی حسادت  ،و شرایط تشخیص آن تخود حساد مسئلهه دو جنبه توجه شده است. نخست شناسی بقرار گرفته است. البته در روان

های شناختی یا عاطفی برای انطباقی و سازگارانه و یا حسادت مرضی. سپس به رفع عوامل مرتبط و افزایش توانمندی فرد در جنبه

 (.1397است )بیرجندی، قطبی و شعیری،  شدهاشارهمقابله با حسادت 

 موردتوجهها نقش حسد در اختالفات زناشویی را ها در داخل و خارج از کشور نشان داد که تعدادی از پژوهشنتایج این پژوهش

 عنوانبهی بر فرهنگ جامعه ما ها در نظر نگرفتن مفهوم کامل و جامعی از حسادت مبتنمحدودیت این پژوهش وجودنیباااند. قرار داده

معناشناسی دقیقی از مفهوم حسد و حسادت  ،پژوهش این در، بنابراین؛ است درمانیزوجو مهم و اساسی در مباحث مشاوره  یامسئله

زاده و ولیحسادت اسالمی اس یمقمرور پیشینه پژوهشی نشان داد  ازآنجاکهاست.  قرارگرفته موردتوجه زوجین مبتنی بر قرآن،

 بتواند پژوهش این نتایج است امیدنپرداخته،  حسادت زوجیموضوع تاکنون پژوهشی به ( در زمینه فردی است و 1389ربایجانی )آذ

بردارد. این یک پژوهش جدید، بومی و  زناشویی روابط پربارسازی در هازوج و گراندرمانزوج مشاوران، به کمک جهت در گامی

 تواند به گسترش مرزهای علم کمک کند.نوآورانه است و نتایج آن می

 

 پژوهش روش -2

روش تحلیل مفهومی واژه حسد در آیات قرآن و روایات و در این بخش، ابتدا به کیفی است. روش طرح پژوهش حاضر از نوع 

های مربوط به حسادت و مفاهیم و واژگان متناظر با آن در قرآن و ؤلفهاستخراج متدبر در قرآن،  ، بر مبنای روشهای آنؤلفهکشف م

 ای استفاده شده است.ای و تدبر سورههای اختصاصی تدبر کلمهاز روش انجام شد. در این پژوهشبسط مفهومی در ارتباط با آیات 

های قرآن است که برای هدایت انسان آمده است. همه هستی برای هدایت انسان کلمات، آیات و سوره موضوعِ تدبر در قرآن، همان

ننده عوامل هدایت و رضایت و ک. قرآن بیان1دهنده همه ابعاد هستی استگر و تفصیلتبیین قرآن کریمو از این منظر،  1خلق شده است

                                                 

 

 .(سوره جاثیه 13آیه ) ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَ سَخَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ جَميعاً مِنْهُ إِنَّ في .1
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های مربوط طور موانع سعادت انسان است. با توجه به این حقیقت که همه نیازهای مربوط به هدایت انسان و پاسخ همه پرسشهمین

، کشف علم و دانش، تنظیم گرایش و انگیزشبه آن در قرآن آمده است، تدبر در آیات قرآن شامل فرایند فهم حقیقت، کشف معیارها

نامه التحقیق )مصطفوی، ها، لغتبرای فهم ابتدایی معنای کلمات در سوره بیترتنیابه ها در زندگی است.ها برای عمل و تحقق آن

 و ای کار قرار گرفت( مبن1374المیزان )عالمه طباطبایی، گر، تفسیر( و جهت فهم آیات سوره و ارتباط آیات و کلمات با یکدی1360

ها، کشف ها، استخراج گزارهشناسی قرآنی حسد، معناشناسی واژگان، مطالعه سورههای تدبر در قرآن از واژهانواعی از روش در نهایت

 کارگرفته شده است.ها و ارائه تعاریف مربوط به واژگان متناظر با حسادت در مطالعه بهلفهؤم

 

 هایافته -3
طور که در قسمت روش تبیین شد، در ابتدا برای مشخصای هماندر فرایندی مرحله قرآن کریمبرای دستیابی به تعریف حسادت از 

قرآن تر تبدیل شدند. سپس واژگان مرتبط با این مفاهیم در های حسادت به مفاهیم کلیاز قرآن، مالک موردنظرال ؤقیق سکردن د

مات واژه، لوازم واژه و نتایج قرآنی به دست آمدند. این واژگان هر یک با توجه به تحلیل معنایی از مقد، توسط متخصصین علوم کریم

های حسادت پیوند خوردند. در حقیقت یافتن واژگان مربوطه پلی در راستای ورود به تعریف لغوی، با تعدادی از نشانه ها بر اساسآن

، در بستر آیات در آمدهدستبهدر مرحله بعد، واژگان قرآنی  ه عالم واژگان قرآنی بود.ال از عالم واقع بؤمفاهیم قرآنی و ترجمه س

ان نگاشته شد. سپس بر بیشتر قرار گرفتند و برای هر سوره، تعدادی گزاره با استفاده از تفاسیر نمونه، نور و المیز یموردبررسها سوره

ها بودند از بررسی آیه به آیه، استخراج شدند. بر حسادت در هر یک از سوره با واژه های سوره که در ارتباطؤلفهها، ماساس گزاره

های لفهؤهای حسادت در هر سوره به دست آمد. میفی جدید از حسادت حول محور واژه، تعرآمدهدستبههای قرآنی ؤلفهاساس م

 ( تبیین شدند.1389ای حسادت در هر سوره از طریق مدل ساختار وجودی انسان )اخوت، ی و نشانهعلّ

گهردد مبنهای کهار ه، لهوازمِ واژه و نتهایجِ واژه میهر واژه در قرآن دارای تعریفی ویژه است کهه دارای سهه سهطح یعنهی مقهدماتِ واژ

نامههمقدمه، الزمه و نتیجه واژگان از لغت رفت. برای فهم بهتر واژگان و کشف( قرار گ1360نامه التحقیق )مصطفوی، شناسی لغتواژه

( اسهتفاده شهد و ارتبهاط معنهای واژگهان در 1412و قاموس قرآن )قرشی بنهایی،  (1412های دیگری چون مفردات )راغب اصفهانی، 

 .شدهای حسادت معلوم مقدمه، الزمه یا نتیجه با نشانه

با محوریت واژه حسادت در آن سوره با استفاده از تفاسیر معتبری چون المیزان )طباطبایی،  هایی از آیات قرآنگزاره برای هر سوره،

حله بعد با توجه به های سطح دوم و سوم نیز در مر( استخراج شد. گزاره1383ائتی، ( و نور )قر1374(، نمونه )مکارم شیرازی، 1374

نویسی برای هر سوره با محوریت واژگان حسادت، مفاهیم بیشتری ز گزارهکدیگر، نگاشته شدند. پس اهای سطح اول با یارتباط گزاره

ای دیگری مرتبط ی و نشانهها، با عوامل علّهای حسادت با استفاده از تفصیل آیات دیگر در سورهواژه بیترتنیابهبه دست آمد و 

 در قرآن و عوامل مرتبط با آن پدیدار شد. این واژهکه بستر جدیدی برای توسعه مفهومی  یاگونهبهشدند 

                                                                                                                                                                  

 

هاى )مهمّى( است براى کسانى که اندیشه و آنچه در زمین است همه را از سوى خودش مسخّر شما ساخته؛ در این نشانه هاآسماناو آنچه در 

 کنند!مى

 111آیه ) ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ كُلِّ شَيْ  وَ لكِنْ تَصْديقَ الَّذي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصيلَ  كانَ حَديثاً يُفْتَرىقَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبابِ ما  لَقَدْ كانَ في .1

 .یوسف( سوره

و( هماهنگ است با آنچه پیش  ها درس عبرتى براى صاحبان اندیشه بود! اینها داستان دروغین نبود؛ بلکه )وحى آسمانى استدر سرگذشت آن

و هدایت و رحمتى است براى گروهى که ایمان  پایه سعادت انسان است(و شرح هر چیزى )که  )از کتب آسمانى پیشین( قرار داردروى او 

 آورند!مى
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 قرآن کریمبررسی حسد در آیات  :1جدول 

 هاگزاره آیه

وَدَّ كَثيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ 

إيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما 

فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ 

 109آیه ) ءٍ قَديرٌكُلِّ شَيْ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلى

 (سوره بقره

و ضرررساندن به  زدنضربه حالت و تمایلی است که در آن فرد به دنبالدر این آیه حسد 

ورزد و دوست دارد نسبت به فضل ایمان و دینداری حسادت میزیرا  ،است محسود

بهره و در گمراهی، شرک و عظمت و عزت آن بیمحسود نیز مانند او از نعمت ایمان و 

 تفرقه زمان جاهلیت بماند.

نیز فرونمی به حق و حقیقت حسادت، چنان خطرناک است که بعد از علم و آگاهی شعله

 .نشیند

فوراً به خشونت برخورد کرد، گاهی الزم است حتّی با علم به کینه و با مخالفان نباید 

 (.1383)قرائتی،  ها، با ایشان مدارا نمودحسادت آن

ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  النَّاسَ عَلى أَمْ يَحْسُدُونَ

فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ 

 نساء(سوره  54آیه ) عَظيماً مُلْكاً

آوردن توانمندی خأل درونی برای به دستاحساس مقایسه و  واسطهبهدر این آیه حسد 

فرد به فضایل مادی و معنوی که زیرا  ،افتدری نسبت به دیگران اتفاق میاجتماعی و برت

 نگرد.خداوند بنا به حکمت خود به دیگران عطا نموده به دیده نارضایتی می

 امیدداشتن و حسد، سودی به حالش ندارد چون شودمیدر حسدورزیدنش مأیوس حسود 

 (.1374طباطبایی، ) کندمینرا قطع نعمت محسود برود  دیگراننعمت از دست  کهنیابه 

مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها  سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلى

يُريدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كاَلمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ ذَرُونا نَتَّبِعْكُمْ 

تَتَّبِعُونا كَذلِكُمْ قالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ 

 15آیه ) تَحْسُدُونَنا بَلْ كانُوا ال يَفْقَهُونَ إِالَّ قَليالً

 (سوره فتح

کند چون احساس میفرد زیرا  ،روددر این آیه حسد در مفهوم بدبینی و طعنه به کار می

 اند.بهره نمودها از مواهب مادی بیهای او را ندارند او رمندیدیگران چشم دیدن توان

 همچنین در این آیه مقایسه، فخرفروشی و ضرررساندن نیز نهفته است.

واسطه آن در پیامدهای خوردن بهر و لطمهم شرّ و اختیارنکردن خیدر این آیه حسد در مفهو فلق(سوره  5آیه ) وَ مِنْ شَرِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ

 آن است چه خود فرد دچار حسد باشد و چه نسبت به او حسد بشود.

 نوعى از ناشى هم زدنچشم چون شود،مى نیز شورچشم اشخاص زدنچشم شامل آیه این

 و آورشگفت بسیار نظرش در که ببیند را چیزى وقتى حسود شخص ،است درونى حسد

طباطبایی، ریزد )مى را خود زهر نگاه، همان با شده، تحریک حسدش باشد زیبا بسیار

1374). 

 بَعْضٍوَلَا تَتَمَنََّوْا مَا فَضََّلَ اللََّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى 

 مِمََّا نَصِيبٌ وَلِلنَِّسَاءِ اكْتَسَبُوا مِمََّا نَصِيبٌ  لِلرَِّجَالِ

 بِكُلَِّ كَانَ اللََّهَ  إِنََّ فَضْلِهِ مِنْ اللََّهَ وَاسْأَلُوا اكْتَسَبْنَ

 نساء(سوره  32آیه ) اعَلِيمً شَيْءٍ

به تقدیر  که خداوند بنااست تمنای نعمت و فضلی مقایسه و در این آیه حسد در مفهوم 

 است. صورت گرفتهخود به هرکس عطا کرده است و نارضایتی از تقدیر الهی 

 جایى در اگر دانیم،مى حکیم و عادل را خدا که ما. بود راضى الهى تقدیر و تقسیم به باید

 سوءظن با همراه جاهالنه و عجوالنه قضاوت نباید نفهمیدیم را چیزى حکمت و دلیل هم

ورزیم  حسد هانعمت این دارندگان بر یا و باشیم داشته حکیم خداوند به نابجا توقّع یا

 (.1383قرائتی، )
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برتری داشتن آرزوی آن و کند نهی خاص آرزویی از خواهدمی که آیدبرمی آیه ظاهر از

 بین که هاییتفاوت از شودمی ناشی که هاییبرتری است، ثابت مردم بین در که است هایی

 است. هاانسان اصناف

 آرزو این وقتی و شودمی پیدا دل در هاآن داشتن آرزوی نخست مزایا این با برخورد در

 کردنتعقیب اثر در باز و گرددمی خاکستر زیر آتشی چون نهفته حسادتی به مبدل شد تکرار

 خارجی عمل مقام به قلب از آمده، بیرون خاکستر زیر از آتش این اندکاندک روزه،همه

 زیرا) نیست، نفر دو و نفر یک خاص حسد این کهاین گرفتن نظر در با و کندمی سرایت

 که افتدمی راه یبلوای شود، منضم هم به هادل همه حسد اگر ،(دارند دلآن را  مردم همه

 .سازدمی تباه را نسل و حرث نموده، فساد از پر را زمین

 در خداوند را هابرتری داند اینمی دارد ایمان تعالی خدای به کند کسی کهاین آیه اشاره می

 سوی از و (دهداش است انجام میبنده مصلحت به را کاری هر او و) داده، قرار بین مردم

 کهنیا به دهد،تنبه می آمده هیجان به برتر فرد با برخورد در که را عالقه و حب غریزه دیگر

 به او به نسبت تو ورزیدنحسادت و) نیست جدا تو از و است تو خود از بعضی برتر فرد

 از را چشم تخم برآید درصدد و بورزد حسد چشم بینایی به نسبت دست که ماندمی این

بنابراین ؛ (1374طباطبایی، )( هست نیز دست بینایی چشم بینایی کهاین با درآورد، کاسه

 حسد ناشی از ناتوانی در فهم منفعت جمعی است.

 وَنَحْنُ  مِنََّا أَبِينَاإِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبَُّ إِلَى 

سوره  8آیه ) مُبِينٍ ضَلَالٍ لَفِي أَبَانَا إِنََّ عُصْبَةٌ

 (یوسف

رومیت از محبتی که فرد حق خود میو احساس محمقایسه  واسطهبهدر این آیه حسد 

 پایین را بزرگان ببرند، باال را خود کهآن یجابه جامعه، در است. افرادى کاررفتهبهدانسته 

 .شکنندمى را هامحبوب نیستند، محبوب خود چون. آورندمى

 برترى تفاوت؛ ولى. است دلیل بدون دادنبرترى تبعیض؛. تفاوت و تبعیض میان است فرق

 است، حکیمانه تفاوت این ولى دارد، تفاوت معلّم، یک هاىنمره مثلًا. است لیاقت اساس بر

 یوسف، برادران ولى ظالمانه، نه بود حکیمانه یوسف، به یعقوب حضرت عالقه .ظالمانه نه

 پنداشتند. دلیلبى را عالقه این

 همین و داشت دوست خیلى را یوسف یعقوب، شود؛مى دردسر سبب زیاد، عالقه گاهى

 .شد چاه در یوسف افکندن و برادران حسادت موجب امر

 با و کرده فراموش را خود شخصیّت و سن بزرگسال افراد گرددمى موجب حسادت

 حسادت او به ترهابزرگ بود، ترکوچک یوسف اینکه به توجّه با. )کنند توزىکینه کودکان

 ورزیدند(

قرائتی، ) .شودمى ورشعله آنان میان در حسادت آتش کنند، تبعیض احساس فرزندان اگر 

1383). 

 برادران. )کندمى تنزیه را خود کار و توجیه را خود اّول گناه، و خطا ارتکاب براى انسان 

 لَفِی أَبانا إِنَّ» منحرف، را پدر هم و «عُصْبَةٌ نَحْنُ وَ» دانند،مى قوى و حدمت را خود هم

 .(کنندمى توجیه را خود حسادت دلیل، این با و «ضَالل  

 که پیامبرى به فرزندان و شکندمى نیز را( پدرى و پیامبرى) ابوّت و نبوّت مرز حسادت،

 .(1383قرائتی، دهند. )مى عدالتىبى و انحراف نسبت است، پدرشان



 فاطمه فیاضو  فاطمه جعفری                                                                                                                                          قرآنمعناشناسی حسادت زوجین مبتنی بر  

102 

 لغت هایگر از آیات قرآن کریم و کتابتحلیل پژوهش یبندجمع: 2جدول 

 نتایج لوازم مقدمات

ضعف اعتقادی نسبت به عطای خداوند به دیگران 

عدم پذیرش این باور که اعطای خداوند از سر و 

 مصلحت است.

ندادن خداوند به او به عدم پذیرش اینکه نعمت

 معنای عدم رحمت او نیست. )حقارت درونی(

ندانستن صاحبان نعمت برای داشتن این شایسته

 هانعمت

 مقایسه از روی حقارت خود با دیگران

 ینیبخودکمحقارت درونی و 

ادی و معنوی حساسیت و امکانات م هافهم نعمت

 های دیگراننسبت به نعمت

های در مورد نعمت جاهالنه و عجوالنه قضاوت

 دیگران

 گرایی و فهم منفعت جمعی )مثالً ناتوانی در جمع

 فقدان توانایی در یکی دیدن خود و همسر(

ناخشنودی از دیدن نعمت و خوشی دیگران 

)نارضایتی از مورد تعریف و تمجید قرارگرفتن 

 دیگران(

 حب دنیا

 تمنای سلب خیر و نعمت از دیگران

 بدخواهی

نگرانی و تشویش ناشی از مقایسه خود با 

 دیگران

 بخل در رسیدن نعمت به دیگران

 اراده و طلب برای رسیدن ضرر به دیگران

ماندن بد نسبت به پیشرفت و عقب احساس

 دیگران

 

 

بردن نعمت دیگران سعى در ازبین

)آسیب و ضرررساندن به صاحبان 

 نعمت(

 تشویش و اضطراب دائمی

افتادن سختیمقابله با صاحبان نعمت )به

انداختن دیگران مثل سختیخود و به

 غیبت(

عدم پذیرش حرف حق با وجود علم و 

 آگاهی به حقیقت

خلق )خوشحالی در هنگام  ثباتیبی

شدن به دیگران و غم هنگام ضرر وارد

 برخورداری دیگران(

 

ها همراه است. حسادت زوجی نیز ان است که با بدخواهی نسبت به آنحسد تمنای سلب خیر و نعمت از دیگر زدایی زوجی،حسادت

ها همراه است و در فرد و متعلقات به همسر است که با بدخواهی نسبت به آن خانواده به معنای تمنای سلب خیر و نعمت از همسر،

کند. این احساس بد که با بخل همراه است، فرد را نسبت به پیشرفت ها را ایجاد مینگرانی و تشویش ناشی از مقایسه خود با آن

ازم حسد(. این تمنا، در اثر ضعف اعتقادی به عطای کند )لوماندن خود بسیار بدبین میخانواده و متعلقات به همسر و عقبهمسر، 

به وجود  ینیبخودکمشود و همراه با حقارت درونی و خداوند و عدم پذیرش این باور که اعطای خدا از سر مصلحت است ایجاد می

ثباتی خلقی کشانده و شود و فرد را به بیبردن نعمت و مقابله با صاحب نعمت میبینآید )مقدمه حسد( و موجب تالش در ازمی
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سازد در جهت خیرخواهی و زدایی زوجی رویکردی است که فرد را قادر میشود )نتیجه حسد(. حسادتمیدر او رنج و تعب موجب 

 به صورتی شایسته رفتار نماید.

بینی است. خودکمهای ضعف اعتقادی، عدم پذیرش باور مصلحت خداوندی و حقارت درونی و لفهؤمقدمات معنایی حسد دارای م

چنین مقابله با محسود، از بینلوازم معنایی حسد شامل تمنای سلب خیر و نعمت از دیگران، بدخواهی و مقایسه هست. هم هایمؤلفه

 .استنتایج معنایی حسد  هایمؤلفهثباتی خلق، رنج و تعب از بردن نعمت، بی

 

 گیریبحث و نتیجه -4
یندی آدر فر یمقرآن کربه تعریف حسادت از  یابیدستبرای  زوجین مبتنی بر قرآن بود.معناشناسی حسادت هدف پژوهش حاضر 

های حسادت به نظر از قرآن، مالکؤال موردکردن دقیق سطور که در قسمت روش تبیین شد، در ابتدا برای مشخصای همانمرحله

، توسط متخصصین علوم قرآنی به دست آمدند. این کریمقرآن گان مرتبط با این مفاهیم در تر تبدیل شدند. سپس واژمفاهیم کلی

های تعریف لغوی، با تعدادی از نشانه ها بر اساسمات واژه، لوازم واژه و نتایج آنواژگان هر یک با توجه به تحلیل معنایی از مقد

ال از عالم واقع به عالم ؤرجمه سحسادت پیوند خوردند. در حقیقت یافتن واژگان مربوطه پلی در راستای ورود به مفاهیم قرآنی و ت

بیشتر قرار گرفتند و برای هر  یموردبررسها ، در بستر آیات در سورهآمدهدستبهدر مرحله بعد، واژگان قرآنی  واژگان قرآنی بود.

وره که در ارتباط با سهای مؤلفهها، ان نگاشته شد. سپس بر اساس گزارهسوره، تعدادی گزاره با استفاده از تفاسیر نمونه، نور و المیز

یفی جدید ، تعرآمدهدستبهقرآنی های مؤلفهها بودند از بررسی آیه به آیه، استخراج شدند. بر اساس واژه حسادت در هر یک از سوره

 های حسادت در هر سوره به دست آمد.از حسادت حول محور واژه

. شویممیبا آن مواجه  یو رابطه جنس ییدر مشاوره زناشو ویژهبه یدرمان یهایطاست که در مح یجیمشکل را ینحسادت در زوج

(، در پژوهش خود به بررسی این 2020) 1، ریچموند و دیکسونالرسن موضوع کم اما در حال رشد است. ینمربوط به ا یاتادب

ت؟ نتایج مطالعه بر روی تابعی از درک رابطه منفی در زوجین متفاوت اس عنوانبهموضوع پرداختند که آیا افزایش حسادت در رابطه 

ها شده و درک روابط منفی را گسترش سازی از سوی آقایان منجر به حسادت در خانمزوج نشان داد که درونی 76فرد بالغ و  152

ها نآای بررسی کردند. نتایج مطالعه یک عامل واسطه عنوانبه(، در این راستا حسادت بین زوجین را 2020)و همکاران  پونتیدهد. می

ثیر أمتغیر میانجی ارتباط بین زوجین را تحت ت عنوانبهخودشیفتگی از طریق نقش حسادت عاشقانه  همچونهایی نشان داد که ویژگی

 اختالفات کنندهینیبشیپ عنوانبه همسر ییگوپاسخ و عاشقانه حسادت( پژوهشی با عنوان 2020) 2زاهد و طریقدهد. قرار می

 ییزناشو یریدرگ معناداری برای کنندهینیبشیپ یزندگ کیشر پاسخ و عاشقانه حسادت که داد نشان جینتایی به انجام رساندند. زناشو

 در ادبیات غربی توان گفتبنابراین می؛ دارد هلأمت مردان و زنان در ییزناشو تعارض داری باآیند که همگی رابطه معنیبه شمار می

ترسد که یم ینحسود از ا شریک .است رابطه ارزشمند یکه نسبت به  یالیخ یا یشده ه واقعدرک یدتهد یکبه  یحسادت واکنش

ممکن است  یزنامطمئن ن یکشر یکخود داشته باشد. همراه با حسادت،  موردعالقهدر جلب محبت فرد  یسع یفرد خارج یک

 تواند خطرناک باشد.یاست که حسادت م یلدل ینبه هم کند، یاضطراب و افسردگ یر،تحق یت،احساس عصبان

منابع اسالمی پرداختند. بدین منظور، این نوشتار پس از تعریف لغوی  برهیتکی حسادت با شناسنشانه( در پژوهشی به 1391زاده )ولی

مشابهی همچون غبطه )آرزومند کمال یا  میمفاهو اصطالحی حسادت به معنای آرزوی زوال نعمت از دیگران داشتن و تفکیک آن از 

یبها، شدن به آنبه افراد برجسته و ملحق (، منافسه )تالش انسان برای تشبهنکردنآرزوبودن اما هرگز سلب آن را از دیگری نعمتی

                                                 

 
1. Laursen, Richmond, Dixon 

2. Zahid & Tariq 
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باشد و امکان بازگشت آن نباشد(، غیرت  رفتهازدست آنچهضرری به دیگری وارد شود(، حسرت )ندامت و اندوه شدید بر  آنکه

دارد(، غل )کینه و حسد که نفوذ تدریجی و دوست می آنچههای نابجا و ناروای دیگران، در )واکنش طبیعی آدمی نسبت به دخالت

خواهی ود میرا برای خ آنچهماندن( و نصیحت )خیرخواهی، دشمنی در دل و در انتظار فرصت داشتننگهمخفیانه در دل دارد(، حقد )

ی حسد با توجه به آیات و روایات شناسنشانهخواهی برای دیگران هم نخواهی( به برای خود نمی آنچهبرای دیگران هم بخواهی و 

های درونی فضیلت دیگران، ضعف شناختی در ارزیابی سرمایه نکردنباورهای حسد به سه مؤلفه شناختی )پردازد و با تقسیم نشانهمی

 ، خشم وتأسفر ارزیابی قوانین الهی(، عاطفی )احساس نارضایتی از زندگی، احساس اندوه، احساس حسرت، احساس خود، خطا د

، کوتاهی در ستودن دیگران و شدن به غم دیگریچاپلوسی، شماتت و شاد و غیبت، پشت سرقراری( و رفتاری )بدگویی بی

گران نیز برخی از پژوهش دهد.بخل و تندخویی( مورد شناسایی قرار مینکردن از خوبی دیگران، اظهار دوستی و کتمان دشمنی، تشکر

 تالش مربوطه، اتیآ یبررس با ( که1400) مقدمیانصار ی وجزییبکا ا،ینیمیکر ازجمله اندپرداختهبه بررسی حسادت از دیدگاه قرآن 

 امر نیا در ینسب یخاطر آرامش به را انسان و بشود خود خوب همسر کردنانتخاب درست یبرا یگرام مخاطب به یکمک تا کردند

 و یمعنو رشد موجب شود، انتخاب آگاهانه اگر نموده سفارش بدان و کرده نییتع خداوند را آنچه که است معتقد او چراکه برساند،

 .دیآیبرم یزندگ موانع حل و مشکالت با سازش به است، مطلوب فرد خود همسر، کهنیا از الیخ آرامش با و اوست سعادت

تحلیلی با -شناسی به شیوه توصیفیها و عوامل درونی حسد از منظر اسالم و روان( نیز به واکاوی زمینه1399زاده )زاده و ولیولی

از متون دینی و شواهد قرآنی پرداختند و نشان دادند که عوامل درونی حسد در سه عامل شناختی  یشناختروانتحلیل اخالقی و 

شاختن جایگاه محسود، نشناختن جایگاه خود، کوردلی(، عاطفی خبث طینت، احساس محرومیت، احساس )ضعف خداشناسی، ن

نبودن به مقدرات، محبت دنیا، ضعف خودکنترلی و زیستی ها، راضیحقارت، خودبرتربینی، احساس تکبر، ترس از نرسیدن به خواسته

ر این میان، دلبستگی به دنیا و احساس حقارت از عوامل اصلی حسادت شوند. دبندی میدر زنان( دسته ویژهبهی و جنسیت )نقص بدن

( در پژوهشی دیگر به پیامدشناسی 1399زاده )زاده و ولییدارند. ول یاکنندهنییتعاند و در زمینه پیشگیری و درمان نقش به شمار آمده

گیری از م درباره پیامدهای حسادت با بهرهاز رویکرد اسالحسد از منظر قرآن و روایات پرداختند با هدف ارائه تقریر و تبیینی جدید 

 بندیدستهشناختی همراه شده بود. این پیامدها در دو نوع معنوی و مادی ق که در مواردی نیز با نگاه روانهای دینی و دانش اخالیافته

در گناه، دوری از رحمت الهی و عدم قبولی طاعات از آثار معنوی حسد و تفرقه،  فرورفتنها، رفتن نیکیشدن ایمان، ازمیانلشد؛ زائ

حسد  ترین پیامدهای مادینبردن از زندگی از مهمهای جسمی، افسردگی، تنهایی، ناامنی اجتماعی، تشخیص نادرست و لذتبیماری

و  حقوق شوهر و زن و شود بنا اسالمی پایه دستورات بر خانواده چنانچه اسالمی جامعه درتوان گفت است. در تبیین این یافته می

 توانندمی کنند، رعایت ،شدهارائهروایات  و آیات توسط که را ارتباطی و رفتاری و اصول بشناسند یکدیگر قبال در ا ر خود دینی وظایف

 سالم و شاد یک زندگی اخروی و دنیوی شیرینی و شوند لنا گذاشته است، ودیعه به ازدواج در خداوند کهای و سکینه آرامش نهایت به

حسادت در حقیقت، اعتراض به عدالت و حکمت خداوند است. این بنابراین در ادبیات و متون دینی ؛ (1393 فر،بچشند )ساالری را

این موضوع ها نهفته است. یقین انسان به موجود در بین انسان یهاتفاوتدر اعتراض به دلیل عدم آگاهى نسبت به حکمتى است که 

باور خواهد این ، او را به افتدیفرونمدون حکمت او برگ از درخت که مدیریت جهان در دست خداى حکیم و علیم است که ب

چار هایى که در دست دیگران است داهد بود. بنابراین، از وجود نعمتحکمت نخوها نیز بىند که نعمت دادن خداوند به انسانرسا

هاى درمان این صفت ناپسند ترین راهتواند یکى از اصلىتقویت ایمان و یقین به خداوند مى، رونیازارنج حسادت نخواهد نشد. 

؛ یجه استنتها بیهای فرهنگی، اجتماعی و دینی آنهآموزش همسران بدون توجه به زمین نتخاب هر رویکردی برایا جهیدرنت. باشد

 بهبود روابط زناشویی الزم و ضروری است.سازی و مربوط به غنیدر مداخالت های اسالمی بنابراین توجه به آموزه

ه همین دلیل، کند بمیو بازنمایی و هم از چارچوب اجتماعی بیان  دین، ماهیت واقعی انسان را هم در چارچوب فردی عنوانبهسالم ا

اعی اخالقی یک انضباط الزم برای رفتار اجتمکند که بازتاب نظم و گی، قوانین و ضوابطی را ارائه مییک سبک زند عنوانبهاسالم 
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ای برای طراحی تواند مقدمهمیسازی مشکالت زوجین مبتنی بر قرآن و فرهنگ اسالمی کشف و مفهوم  .آل استجامعه انسانی ایده

 باشد. متناسب با فرهنگ غنی اسالمی حل مشکالت زوجین،با رویکرد اسالمی برای  درمانیزوج الگوی

 

 تشکر تقدیر و -5
 یاری رساندند.ما را با تقدیر و تشکر از تمامی کسانی که در انجام این پژوهش 

 

 منابع -6
 قرآن کریم. -1

 .30-24(: 13)2  قی،فصلنامه تحقیقات حقو .از رویکرد عرف در نظام کیفری ایران ییها(. جلوه1389محمدعلی. ) ،اخوت -2
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Abstract 

It is imperative to understand what and how the problems of couples and families are from the revealed 

source of the Holy Quran. Jealousy is a characteristic that has cognitive, behavioral, and emotional 

dimensions, etc., and it has destructive effects on the interaction patterns of couples. The present study aimed 

to discover the semantics of couples' jealousy from the perspective of the Qur'an. The current research is 

qualitative, and analysis method of Quranic verses was used. The content of the research carried out with an 

emphasis on the word deliberation method from the series of deliberation methods, the word Jealousy, and 

the discovery of the general semantics of Jealousy in the Qur'an (Surahs Baqarah, Nisa, Fatah, and Falaq) 

was chosen, as well as the concept of jealousy of couples. It was examined in the Qur'an. The concept of 

jealousy in the verses of the Quran, the interpretations of the verses, the research dictionary, the summary of 

the semantics of jealousy, its prerequisites, accessories and results, its dimensions, levels, and components 

were investigated and a definition of the jealousy of couples based on the Quran was obtained. 
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