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چکیــده: ابوعثمــان عمــرو بــن بحــر بصــری ملقــب بــه جاحــظ، متکلــم و ادیــب معتزلــی در 
حــوزه دیــن، سیاســت، تاریــخ، اخــاق، لغــت، جغرافیــا و ... قلــم زده اســت و اهمیــت او و 
کســی پوشــیده نیســت. نوشــته حاضــر ترجمــه ای از رســاله الحاســد و المحســود بــه  آثــارش بــر 
گزینــش عبیــداهلل بــن حســان اســت. جاحــظ در ایــن رســاله از حقیقــت حســد، آثــار و نشــانه 
گفتــه و در ایــن راه از آیــات  هــای حســد و حســود و راه هــای تعامــل بــا حســود و ... ســخن 

قرآنــی، احادیــث و حکایــات تاریخــی نیــز بهــره بــرده اســت.

کلیدواژه: رساله الحاسد و المحسود، جاحظ.

 Strolling in Jāhid’s Treatises
By: Roohullah Shahidi
Abstract: Abū Othmān Amro bin Bahr-e Basri, 
Known as Jāhid, is the Mu›tazilite theologian and 
scholar who has written in the field of religion, 
politics, history, ethics, vocabulary, geography, and 
so on; and the importance of him and his works is 
not overlooked. The following paper is a translation 
of the treatise Al-hāsid wa al-Mahsood, selected by 
Obaydullah bin Hisān. In this treatise, Jāhid speaks 
about jealousy, jealous person, signs of jealousy, and 
the ways of dealing with a jealous person. In order to 
do this, he has made use of the Qur’an verses, tradi-
tions, and some historical stories. 
Key words: Al-hāsid wa al-Mahsood, Jāhid.

 مطالعات يف رسائل اجلاحظ
روح اهّلل  شهيدي

مــن 
ّ
أبــو عثمــان، عمــرو بــن حبــر البصــري، امللّقــب باجلاحــظ هــو أحــد املتكل

يــخ واألخــاق  دبــاء املعتزلــة. وكتاباتــه تتنــّوع بــن الديــن والسياســة والتار
ُ
واأل

واللغــة واجلغرافيــا وغيرهــا مــن العلــوم، وال خيــى عــى أحــد أمّهّيتــه وأمّهّيــة 
كتاباتــه.

واملقــال احلــايل هــو ترمجــة لرســالة احلاســد واملحســود الــي انتخهبــا عبيــد اهّلل  
بــن حّســان.

يتحــّدث اجلاحــظ يف هــذه الرســالة عــن حقيقــة احلســد وآثــاره، وعــن عــامئ 
يقــة التعامــل مــع احلســود، وغيرهــا مــن اجلوانــب ذات  احلســد واحلســود، وطر
 يف ذلــك مــن اآليــات القرآنّيــة واألحاديــث واحلكايــات 

ً
الصلــة، مســتفيدا

خيّيــة. التار

املفردات األساسّية: رسالة احلاسد واملحسود، اجلاحظ.
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گلگشتی در رسائل جاحظ  
)ترجمۀ رسالۀ الحاسد و المحسود(

اشاره
م و ادیب معتزلــی در حوزۀ دین، 

ّ
ابوعثمــان عمــرو بــن بحر بصری ملّقب بــه جاحظ )م255 یــا 256ق( متکل

یخ، اخالق، لغت، جغرافیا و... قلم زده اســت و اهمیت او و آثارش بر کســی پوشیده نیست.1  سیاســت، تار

نوشته حاضر ترجمه ای است از رسالۀ »الحاسد و المحسود« به گزینِش عبیداهلل بن حسان. از او که گلچینی 

از آثــار و رســائل مختلــف جاحــظ را گرد آورده، چنان که اســتاد عبدالســالم هارون می گوید هیــچ نام و یادی 

گزیده های فوق )اوایل ماه رجب 403ق( حدس  کتابت نســخۀ اســاِس  یخ  وجود ندارد. او با بهره گیری از تار
یسته است.2 که عبیداهلل بن حسان به دوران جاحظ نزدیک بوده و قبل از سدۀ پنجم هجری می ز زده است 

متن این رساله چند بار تصحیح و تحقیق شده است از جمله در شمارۀ 30 و 31 مجلۀ المنار سال 1316هـ 

)صفحــات 574-580 و 593-597(، در حاشــیۀ جلــد اول الکامــل مبّرد، چاپ شــده در ســال 1323هـ به 

تحقیــق علــی بن احمــد هواری)صفحات 2-16(، در شــمارۀ 4 مجلۀ المورد ســال 1399هـ بــه تحقیق حاتم 

صالح ضامن)صفحات 139-148( و جلد ســوم از رســائل الجاحظ چاپ شــده در ســال 1411هـ به تحقیق 

عبدالسالم محّمد هارون )صفحات 3-23( و ... . ما در این ترجمه تحقیق اخیر را مبنا قرار داده ایم.

جاحظ در این رساله از حقیقت حسد، آثار و نشانه های حسد و حسود و راه های تعامل با حسود و ... سخن 

گر در این رســاله نیک  یخی نیز بهره برده اســت. ا گفتــه و در ایــن راه از آیــات قرآنــی، احادیــث و حکایــات تار

بنگریم، نقدی هم بر احوال ما در این روزگاران است.

کتاب فصلی از آغاز 
گرداند و پریشانی را از تو بردارد! یت  خدایت سالمت بخشد،کرامتت را مدام دارد، استقامت را روز

خدایت یاری رساند! به من نامه ای نگاشته، پرسیده ای: »حسد چیست؟ از کجاست؟ عالمت و جلوه های 

آن چیســت؟ شــئون و حاالت آن چگونه شــناخته می شود؟ چه سان حسد آشــکارا از نهان معلوم می گردد؟ 

چگونه حســد شــناخته و ناشناخته دانسته می شود؟ چرا میان عالمان بیش از جاهالن ره می یابد؟ از چه رو 

در خویشــان بیــش از بیگانــگان اســت؟ چرا درون صالحان بیش از فاســقان می خزد؟ و چــرا از میان مردماِن 

تمامی سرزمین ها تنها همسایگان را برمی گزیند؟«

خــدا تــو را بقــا دهــد! حســد دردی اســت که جســم را ملول می ســازد و دوســتی را تبــاه می کند. درماِن حســد 

ســخت اســت. حســود دل آزرده اســت. حســد موضوعی پیچیده و امری دشــوار است. حسِد آشــکار درمان 

ندارد و حســِد پنهان درمانگرش را به رنج می افکند. از همین روســت که نبی فرمود: »درد امت های پیشــین، 

که از دیگر مردمان  یعنی حسد و کینه، به سویتان خزیده است«3 و مردی به همنشینان خود گفت: »کیست 

غفلتی کمتر دارد؟ یکی گفت: »شب زنده دار است که تنها رسیدن به صبح را در سر دارد.« گفت: »او چنین 

 1. بــرای آشــنایی بــا زندگــی و آثــار او ر.ک به: مدخل »جاحظ« در دائرة المعارف بزرگ اســالمی به قلم دکتر آذرتاش آذرنوش و همان مدخل در دانشــنامۀ 
گوزلو. جهان اسالم به قلم استاد علیرضا ذکاوتی قرا

 2. رسائل الجاحظ، ج 3، ص 13.
 3. الجامع الصغیر، ج 1، ص 563.
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که آهنِگ به پایان رســاندِن  گفت: »مســافر اســت  کمتر نیســت«. دیگری  اســت، اما از دیگر مردمان غفلتش 

ســفرش را دارد«. گفت: »مســافر چنین اســت، اما از دیگر مردمان غفلتش کمتر نیســت«. او را گفتند: »خود، 

کــه تنها هّمش آن اســت که خــدا نعمتــی را که به تو  مــا را از کم غفل تریــِن مردمــان خبــر ده«. گفــت: »حســود 

بخشیده، بگیرد و از این هیچ گاه غفلت نمی ورزد«.

گفت: »حسد در دین زودتر از آتش در هیزم خشک می گیرد«. که  کرده اند  از حسن بصری روایت 

ْم 
َ
تنهــا فضــل و نعمــت الهی بر محســود، حســود را بــه ســوی او می کشــاند، [چنان که] خداونــد می فرمایــد: »أ

کًا َعظیما«.4
ْ
ِحْکَمَة َو آَتْیناُهْم ُمل

ْ
ِکتاَب َو ال

ْ
 ِإْبراهیَم ال

َ
اَس َعلی  ما آتاُهُم اهلُل ِمْن َفْضِلِه َفَقْد آَتْینا آل َیْحُسُدوَن الّنَ

کفــر، هم میثــاِق باطل، ضّد حّق و در جنگ با روشــنایی اســت و از همیــن رو خداوند اهل  حســد هم پیمــان 

ارًا َحَســدًا ِمْن ِعْنِد 
َ

ُکّف وَنُکْم ِمْن َبْعِد إیماِنُکْم  ْو َیُرّدُ
َ
ِکتــاِب ل

ْ
ْهِل ال

َ
َکثیٌر ِمْن أ کتــاب را بــدان نکوهیده اســت: »َوّدَ 

ْنُفِسِهْم«.5
َ
أ

از او دشــمنی می زاید. او هر جدایی را ســبب و هر وحشــتی را مادر اســت. همۀ جمع ها را پریشــان می ســازد 

و همۀ پیوندهای خویشــاوندی را می گســلد. میان همنشــینان جدایی می آفریند و بین درهم آمیختگان شــّر 

می انگیزد و چون آتش نهفته در دِل سنگ در سینه نهان است.

گواری  گر گذشــته از انباشــتگی غم ها در قلب، النه کردن اندوه در دل، کثرت ســوز و گداز، وسواس درون، نا ا

عمر، کدورِت جان و سختِی زندگی، تنها در حسود این راه می یافت که نعمت خدا را بر خوِد کوچک انگارد، 

بر ولّی نعمتش به دلیل بهره مند ســاختِن دیگری خشــم گیرد و از او چشــم داشــته باشد که از هبه اش بازگردد 

و جز او را روزی ندهد، بی شــک نزِد خردمندان قابِل ترّحم و در مقاِم مقایســه از دیدگاه ایشــان مظلوم اســت. 

گفته اســت: »چون حســود ظالمی را شــبیه تر به مظلوم نیافته ام [چــه] نفس نفس زدنش  همان گونــه که عربی 

همیشگی، قلبش اندوهگین و حزن با او هم نشین است«.

حسود خوار و گنه بار و محسود محبوب و یاری شده است. حسود غمین و مهجور است، حال آنکه محسود 

گرفته و مالقات می کنند. را مردمان در بر 

خدا رحمتت کند! حســد اولین خطایی اســت که در آســمان ها ظاهر گشت و نخستین گناهی است که در 

زمیــن پدیــد آمد. [در آســمان ها] برترین فرشــتگان بدان ویژه گشــت و از پروردگارش ســر پیچیــد و با او دربارۀ 

ْقَتــُه ِمْن طین «.6 پس خداوند او 
َ
ْقَتني  ِمْن ناٍر َو َخل

َ
گــردن افراخت و گفت: »َخل کرد و بر او  آفریــده اش مجادلــه 

کــرد و بــه ابلیــس بدلش کرد و او را پس از انیس حق بودن از جوار خویش فرو گرفت و خلقش را زشــت  را طــرد 

گردانیــد. ابلیــس امــر را بر نبّی خداوند مشــتبه ســاخت و بدین ســان عزم پرودگارش را به فراموشــی ســپرد و با 

گناه همبر گشــت، اما محســود )آدم( باز ایســتاد و به ســوی خدای بازگشت و هدایت یافت و حسود لعین در 

گردید. گمراه  حسدش همچنان ره پیمود و شقی و 

اّمــا در زمیــن حســد پســران آدم را در بــر گرفت، آن گاه که یکی برادرش را بکشــت و بدین  ســان پــروردگارش را 

که نفسش او را بر قتل برادر رام ساخت و آن گاه  کرد و پدرش را در سوگ نشانید. به واسطۀ حسد بود  عصیان 

که او را به نهایِت سنگدلی کشانید، به دورترین مرزهای نافرمانی  یانکاران شد. حسد بود  برادر را کشت و از ز

 4. نساء: 54.
 5. بقره: 109.

 6. اعراف: 12.

بحر  بـــــن  عمـــــرو  ابوعثمـــــان 
بـــــه جاحظ  ملّقـــــب  بصـــــری 
ـــــم و 

ّ
)م255 یـــــا 256ق( متکل

ادیب معتزلی در حوزۀ دین، 
اخالق،  تاریـــــخ،  سیاســـــت، 
لغت، جغرافیـــــا و... قلم زده 
ثارش بر  است و اهمیت او و آ
نوشته  نیست.  پوشیده  کسی 
حاضـــــر ترجمـــــه ای اســـــت از 
المحسود«  و  »الحاسد  رسالۀ 
گزینـــــِش عبیـــــداهلل بـــــن  بـــــه 
گلچینی از  کـــــه  حســـــان. از او 
ثار و رسائل مختلف جاحظ  آ
گرد آورده، چنان که اســـــتاد  را 
می گوید  هارون  عبدالســـــالم 
هیچ نام و یادی وجود ندارد.
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رسانید و تمامِی حقوق خویِش خود را از یاد برد، چه سِر برادر را با افکندِن سنگ، در هم شکست و پشیمان 

کشید. شد و فریاد [حسرت] 

که او را بر ثروتش نکوهش می کند و می گوید: »مالش را  گر محســود توانگر باشــد، حســود را شــیوه بر آن اســت  ا

گناه، آن را نگاه داشــته اســت«. نزدیکان نادارش را بر او می شــوراند و ایشــان را  ی  گرد آورده و از رو از راه حرام 

دشــمِن او می گرداند و در خلوت بدیشــان یاری می رســاند و در جلوت محسود را به بریدن از آنان وا می دارد و 

کرده اند. پیوند با چون ایشانی نشاید،  کرده و نکوهشــت را میان مردمان آشــکار  کفران  می گوید: »نیکی ات را 

گر به یکی  گر دشــمنی از دشــمنان محســود را بیابد، به ظلم او را یاری می دهد و ا چه سپاســگزار نیســتند«. ا

از معاشــرانش دســت یابد، او را به ناراســتی با محســود رهنمون می شــود یا بدو نیکی می کند تا محســود را به 

کننــد، زبان به  گر محســود را مدح  گرداند. ا فراموشــی کشــاند یــا به نصرتــی می خواند که محســود را مخــذول 

کتمان می کند  گر شهادتی [به سوِد محسود] نزد او باشد،  گوید. ا گر از او پرسند، عیبش  نکوهش می گشاید، ا

گر از او لغزشــی ســراغ داشــته باشــد، آن را بزرگ می سازد و می گوید: او دوســت دارد به دیدارش روند و او به  و ا
که آویزه ها [از جواهر] بر او باشد«.7 کس نرود و خوش می دارد  دیدار 

گر محســود عالم باشــد او را »بدعت گذار«، »پیرو رأِی خویش«، »آمیزندۀ حق و باطل«8 و »حریِص به دهش«  ا

کناری نهاده اســت و به نیرنگ پناه  می خوانــد. می گویــد: »او خود نمی داند که چه با خویش دارد، عمل را به 

یده اند. خدای  برده اســت. مرداِن واالمرتبه را ســوی خویش کشــانده است و چه احمق اند ایشــان که بدو گرو

کسبش بس بد است«. که بلّیه او بس بزرگ، ورعش بس اندک و راِه  گرداند  چنین عالمی را زشت 

گزارد  کاری است که جهاد می کند تا او را وّصی قرار دهند، حّج می  یا گر محسود دین دار باشد، می گوید: »ر ا

گواهی اش را بپذیرند. اظهار تقوا می کند تا مال را در خانه اش به امانت  گویند، روزه می دارد تا  تا او را مدحی 

کابین او درآورد و در تشــیِع جنازه حاضر  نهند، در مســجد قرآن می خواند تا همســایۀ مســجد، دخترش را به 

می گردد تا آوازه اش بپیچد«.

یارویــی بــا حســود، آنچــه را در دِل نهــان دارد خواهی فهمید، چــه رنگش تغییر می کند، چشــم را اندکی  در رو

ی می گرداند، ســخن با تو را  ی می کنــد و از تو رو می بنــدد و بــه تنــدی می نگرد، ســالم نمی دهد، بــه دیگری رو

ناخوش می دارد و با نظِر تو مخالفت می کند.

عبداهللا بن ابی پیش از نفاق، یگانۀ دهر بود. چه رأیی نیک، همتی واال و خویی ارجمند داشت و عشیره بر 

سیادت او گردن نهاده و به ریاست او اقرار داشتند. اینها همه تنها در پی آن بود که در عبداهللا عقل فراهم آمده 

بود و خردمندِی او برای قوم آشکار گشته و جهلی از او ندیده بودند و چون تاِب کشیدِن بار ریاست را داشت، او 

را شایستۀ سروری یافته بودند، اما چون خدواند پیامبرش را فرستاد و به مدینه قدم نهاد و عبداهللا عّزت او را دید، 

گردن افراخت و بدین سان با حسد اسالم خویش را نابود ساخت و نفاقش را آشکار کرد. به دیگر سخن عبداهللا 

گردید. بدین سان پس از  کینه توز  بن ابی منافق نگشت، مگر اینکه به حسد دچار شد و حسود نشد مگر اینکه 

خردمندی احمق و بعد از اندیش وری نادان شد و بعد از بهشت به آتش درآمد. پیامبر در مدینه خطبه خواند و از 

او به انصار شکوه برد. پس انصار گفتند: »ای رسول خدا او را مالمت مکن، چه ما پیش از آمدِن تو بر تاج او گوهرها 

می آویختیم«.9 حال اگر این بی بهره، قلب خویش را از حسد دور می کرد، بی شک در اسالم جایگاهی بلند و در 

سیادت قدری واال می یافت، اما خداوند او را به دلیل حسد فرو گرفت و نفاقش را آشکار کرد.

یخته اند. گوهرهایی می آو یش  که بر تاج رؤسا و پادشاهان خو یان را رسم چنین بوده   7. تاز
که حق و باطل و درست و نادرست را با هم درمی آمیزد. کسی است  کنایه از  که در شب هیزم جمع می کند و   8. حاطب لیل، آن 

گردد. گوهری می افزودند تا سال های پادشاهی او مشّخص  گذشت، بر تاج او  که چون سالی از حکومت پادشاهی می  رده اند   9. آو

رســـــاله  ایـــــن  در  جاحـــــظ 
ثـــــار و  آ از حقیقـــــت حســـــد، 
نشانه های حســـــد و حسود و 
راه هـــــای تعامل با حســـــود و 
گفته و در این راه  ... ســـــخن 
از آیـــــات قرآنـــــی، احادیث و 
حکایات تاریخی نیز بهره برده 
گر در این رساله نیک  است. ا
بنگریـــــم، نقدی هم بر احوال 
گاران اســـــت. مـــــا در این روز
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گفــت: ابن عبــاس را رهنمون شــدم تا  که ســعید بــن جبیر  گفته انــد 

او را بــر ابــن زبیــر وارد کردم. ابن زبیر گفت: »تــو همانی که مرا مذمت 

کنــی؟« ابــن عباس گفــت: آری، زیرا از رســول خدا شــنیدم که  مــی 

که ســیر ســر بر زمین نهد و همســایه اش  می فرمود: »مؤمن نیســت آن 

گویی؟!  کس این را می  گفت: »به چه  گرســنه باشــد«. ابن زبیر او را 

کینۀ شما اهل بیت را نهان داشته ام«. ابن  که  من چهل سال است 

عباس بازوانش را برهنه ســاخت که به دو شــاِخ نخل می مانستند و 

که تو را شناخته ام، باید همین  گفت: »بله، تا آنجا  آن گاه به ابن زبیر 

از تو برون تراود«.

من این ماجرا را از ته به سر و باژگونه نیز سنجیدم و در پاسخ ابن زبیر 

که دلیلی جز حســد برای آن بیابم،  به ابن عباس اندیشــیدم؛ باشــد 

اّما نیافتم.

ابــن زبیــر بــه دل زخمی داشــت، اما چون شاخســاران بنی هاشــم در 

اطــراف حــرم قــد افراختــه، درخــت بلنــد و پرشاخشــان در طبقــات 

یشــه هایی اســتوار دوانیــده، جایگاه هــای ایشــان در  گونه گــون آن، ر

یاهای آن از رزق های عباد لبریز و ستارگان آن  ستیغ های آن آباد، در

کنده بود، درِد دل را وا گو نکرد، ولی همین که بطحاء  پرتو هدایت پرا

گشــت، با آنچه در جان پنهان می داشــت، با  )مّکه( از مهتران تهی 

ی شد. یارو ابن عباس رو

 حســود از فرصــِت خــود دمــی غفلــت نمــی ورزد تــا آنکــه مــرگ بــر 

کالبــدش فــرود آیــد. دلیــل این برخــورد ابن زبیــر با ابن عبــاس آن بود 

کــه بــه چشــم دیده بــود ُعَمــر [بن خطــاب] او را بــر پیشــگامان مقدم 

داشــت و نگریســته بود که اهل حرم گرد او می چرخند و او آنان را به 

حکمت ها می پوشــاند و از او رأی و فهم می خواســتند و او آنان را از 

علم و حلم لبریز می ساخت.

فصلی دیگر
برابــر  گشــته، می توانــد در  کــه حســد در قلــب او نهــان  چگونــه آن 

کنــد؟ مگر نــه اینکه بــرادران یوســف حلیم،  آرزوهــای خویــش صبر 

که  بزرگ منــش، عالــم و زادۀ پیامبران بودند، اّما حســد به یوســف را 

قلبشــان را خلیــده بــود، نادیــده نگرفتنــد و پدرشــان را میثاق هــای 

مؤّکد، پیمان های الزام آور و سوگندهای غلیظ سپردند که از یوسف 

نگهــداری می کننــد و یوســف هم بــرادر و پاره ای از خود ایشــان بود، 

امــا بــا پیمان هــا از در مخالفــت درآمدنــد و بــه ظلــم و با قــدرت بر او 

یکی های چاه افکندند و با خونی دروغین  حملــه بردنــد و او را در تار

پیراهنش را آوردند؟

گفته است: شاعر هم 

گشت ی زرد  که از آن رو غم های حسود چنان طوالنی و فراوتن شد 

کــه از داغی آتش های  کــن که در جانش شــرری افروخته ای  رهایــش 

درونش شعله ورتر می شود

ت وجــود عیــب نــزد او از بــودِن مــال در خزانه هایش خوشــایندتر 
ّ

لــذ

است

کثرت بهتانش در امان باشی کن تا از  او را به حال خویش رها 

فصلی پیرامون حسد همسایگان
گاهنــد و دیدگانشــان بر  کند! همســایگان بر تــو آ خــدا تــو را رحمــت 

گر در میان آنها تهیدســت باشــی و متمکن  تــو دوخته اســت. حــال ا

کنی و بپوشانی و طعام دهی و در این حال،  گردی و بذل و بخشش 

گردند و نعمت از ایشان سلب گردد، در حالی که  آنان پست و زبون 

گشته ای، بلیۀ حسد بر آنان شدیدتر می شود  تنها تو صاحب نعمت 

گوار می گردد. و به واسطۀ آن زندگیشان تا ابد تلخ و نا

کاِر او بــر محســود  گــر یــاری خداونــد محســود را نمی پوشــاند و در  ا

پرده ای افکنده نبود، روز به پایان نرســیده، مقهور می شــد و هر شب 

از بهره هــای خویــش بــاز می ماند و روز را به شــب نرســانده که مالش 

یش به ضربتی از هم  یخته و پردۀ آبرو بــه یغمــا رفته، خونش بر زمین ر

ید. می در

فصلی دیگر
که حسد با هر قلبی درآمیخت، دیگر قلب را یارای  گویم  به حّق می 

ضبط آن و تواِن دفع و کتمان آن نیســت، به گونه ای که با آشــکارگی 

و اعالن بر قلب می شورد و با چیرگی بر دل، آن را به بندگی می کشد، 

کار می گیرد و به ســخن وا می دارد. بدین ســان حســد بر حســود،  به 

چیره تــر از مــوال بــر عبد، ســلطان بــر رعّیت، شــوهر بر همســر و در بند 

کشنده بر اسیر و در بند است.

ابن زبیر به صبر موصوف، به زیرکی مشهور، به عقل موسوم و به مدارا 

کرده بود،  که چهل سال پنهان  شیفته بود، اما حسد بر بنی هاشم را 

کتمــان و خودش را صبِر پوشــاندن  بــر زبــان آورد و قلبــش را گنجای 

کرد و علنی  آن نبــود و چــون مّدت ها در دلش مانده بــود، آن را ظاهر 

ســاخت. حال آنکه ابن زبیر بر دشــواری ها صبر می کرد و خود را بر از 

که بر  بین بردِن آن وا می داشــت و [حّتی] به ســنگ های منجنیق ها 

گروهی از  کم اعتنا و بی التفات بود و علی رغم اینکه  او می گذشــت، 

قوم او را از میان برد، بدان ها توّجهی نکرد.

از علــی بــن مســهر از اعمــش از صالــح بــن حّبــاب چنیــن حدیثــم 
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تــن می زند، بــاز هم او [چون] ســگی هار، پلنگی خشــمگین، زهری 

گر  شــنی و ســیلی بنیان کن اســت. ا
ُ
گ آمیختــه، نرینــه ای حریــص به 

گردد،  گر زیردســت  ســروری یابد، می ُکشــد و به اســارت می کشــد، ا

ســرمی پیچد و راه تعــدی می پویــد. حیــات تــو مــرگ او و نابــودی تــو 

عروســی و ســرور اوســت. هــر شــاهد دروغــی را بــر علیــه تــو تصدیــق 

می کند و هر عادل مرضّی را دربارۀ تو تکذیب می کند. تنها مردمانی 

که به تو کین می ورزند، دوست دارد و جز دوستداران تو را مبغوض  را 

نمی دارد. در نهان دشمن و در آشکار دوست توست.

گفته ای که گاه دربارۀ حســود به اشــتباه افتاده ای، چه نیکی خویش 

گر نظرات بزرگ و ارجمند و  را بر تو آشــکار ســاخته اســت، حال آنکه ا

معانــی ریــز و باریک را می شــناختی، در روش هایت زیــرک و ژرف کاو 

بــودی و در معیوب بــودن آن کس که عیب خویش را بر تو ظاهر کرده، 

تردیــد نداشــتی، بی شــک رمــز از اشــاره، اشــاره از کالم، ســّر از جهــر، 

خفــض از رفــع، اختصــار از تطویــل و اجمــال از تفصیــل بی نیــازت 

می ســاخت و ما را نیز از خواســتارِی تحصیل آســوده می ســاختی. با 

ایــن وجود من هراســانم که قلب تو با دوســتت صــاف و درون قلبت 

یــش یارت بــرداری،  ک از ر تهــی از زنــگار نباشــد. تــو هــر چنــد خاشــا

لباســش را بــر فــراز مرکبش صاف کنــی، کودکش را پیش چشــمانش 

کســاری بــر تن کنی، لغزش های  گاِه دیدنش لباس خا بوســه زنی، به 

او را ببخشــی، هر چه از او ناپســند اســت را نیک انگاری، دروغش را 

راست پنداری و او را بر فجورش یاری رسانی، باز هم از حسد در امان 

نیســتی و چه رنجی است این! مگر سورۀ معوذه )فلق( را نخوانده ای 

و نشــنیده ای که خداوند در ســر آغاز آن، رسولش را به پناه بردن از شّر 

که حسد می ورزد، مورد خطاب قرار می دهد؟! حسود، آن گاه 

 وای بــر تــو! آیــا پــس از دیــدن، نشــانه ای می جویــی و پــس از عــروس 

بــه دنبــاِل عطــر می گــردی یــا می خواهــی از خار بــن انگــور بچینی یا 

گــر چنیــن باشــد] از باقــل  می خواهــی از شــتر نــازا شــیر بدوشــی؟! [ا

درمانده تــر،10 از کفتــار احمق تــر11 و از پیــری بــه غایــت کهن ســال هم 

گاه کردم، به صالحت رســانیدم،  گــر بعــد از اینکه تو را آ غافل تــری. ا

کردم، تو را یادآور شــدم،  در جهل بمانی،  به  تو را آموختم، هدایتت 

گردی، فرامــوش کنی و از   کنــی، گمراه  گرایی، حماقت پیشــه  کــژی 

گاه باشــی، به کســی می مانی که خداوندش با  آنچه به تو آموختم ناآ

گمراه ســاخته اســت و بدین ســان موعظه ها نزدش بی اثر  وجود علم 

گــوش و قلبش مهری  گشــته، از بهره هــا و منافــع چشــم فرو بســته، بر 

یی را به یازده درهم خرید و چون او را از قیمتش  بیعه بوده است که آهو  10. باقل مردی از قبیله ر
رد تا قیمت آهو را نشــان دهــد و آهو فرار  کــرد و زبانش را بیرون آو پرســیدند، انگشــتانش را بــاز 

کرد. از این پس عرب در درماندگی به او مثال می زند  ر.ک: تاج العروس، ج14، ص60
کفتار را نماد حماقت می دانند. یان   11. تاز

ایشــان بــا ظلم به یوســف بر پدر ســتم روا داشــتند، بدان امیــد که پدر 

گردنــد. می پنداشــتند [گــذر  بدانــان روی آورد و بــه محّبــت او ویــژه 

ی می دهد و پس از غم، حّب ایشــان او را مشغول 
ّ
]روزگاران پدر را تســل

می کند، ولی اشک او را روان ساختند و قلبش را به آتش کشاندند. پس 

از یوسف چگونه چشم محسودان روشنی نیابد، حال آنکه خداوند او 

کرد، آن را با  را مالک خزائن زمین ســاخت؟ زیرا بر آزار حســودان صبر 

عفو پاســخ داد و هنگامی که حیران نزد او آمدند و ترســان به ســوی او 

ســفر کردنــد، با آنکه بــر آنان چیره بــود و آنان هم او را نمی شــناختند، 

با معاشــرت و مؤاخاتی نیک، جزای آنان را داد، به شایســتگی آنان را 

یاری رساند، ضیافتی کریمانه داد و حسودان نیز چون او را شناختند، 

کردند و  کردند و سپس از او در خواست غفران  بی پرده در برابر او اقرار 

چون در قالِب هیأتی بر او وارد گشتند سجده اش گذاردند.

کــردی تــا  گــر حســِد دوســتت را احســاس  کنــد! ا خدایــت رحمــت 

می توانی از معاشرت با او بکاه؛ زیرا راحت ترین راه برای مسالمت با 

او همین است. سّرت را از او پنهان کن تا از شّر و پیامدهاِی گزندش 

در امان باشــی. مباد به مشــاورت با او رغبت داشــته باشــی. نیرنگ 

یســمان های  محّبــت و چربــی زبــان او تــو را غّره نســازد؛ زیــرا این از ر

نفاق اوست.

گــر می خواهی نشــاِن راســتی ایــن را بیابی، مخفیانه کســی را نزد او  ا

فرســت تــا تو را در حضــوِر او خوار دارد و نکوهش کند. پس سرشــت 

که از آن غافلی، آشکار  که بر تو پوشیده است و ناراستی ای را  خود را 

خواهــد ســاخت. او در حســد بــر تــو از مگس ســمج تر و در هجمه به 

تــو از ســیل روان بــه ســوِی ســرازیری شــتابان تر اســت. خــوش نــدارم 

گاه باشــی و از ره یافتــن بدانچه در نهــان دارد، به  کــه از حســودت ناآ

فراموشــی ســپری؛ مگــر آنکــه تــاِب خــواری را داشــته، زبونــی را در بر 

داشته، از اخالق بزرگان دوری گزیده و از شیوه های پسندیدۀ ایشان 

که هدِف تیرهاِی  برون رفته باشــی یا تو را به حســودت نیازی باشــد 

تیراندازان و طعمۀ بدخواهانت سازد.

گرســنگی می کشــد، اّما از [اجرِت] شــیر [ گفته اند: زن آزاده  از قدیم 

دادن به غیر فرزنداِن] خود نمی خورد. بســا حســود نسبت بدان کس 

کرده اســت، حّتی از دشــمنانش هم ناسپاس تر است  که بدو خوبی 

و او را بیشتر تحقیر می کند و خوار می دارد.

فصلی دیگر
کــه دیــدی حســود رأی تــو را درســت می انــگارد و تــو نیز  حّتــی آن گاه 

کاری یــا به گاه  بــر صوابــی یــا تــو را به راســتی می خوانــد و تو نیز خطــا

نهان شــدن از تــو، نیکــی ات را آشــکار ســازد یــا از عیب جویــی بــر تــو 
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کوفته و بر دیده اش پرده ای افکنده است و پناه می بریم به خداوند از خواری و زبونی!

حســود نــزدت نمــی آیــد، بلکه تو را [از دور] ندا می دهد؛ با تو همســاز و دمخور نمی شــود، بلکه بــه موازات تو و 

ســایه به ســایه ات می آید؛ بهترین حال تو از منظر او، هنگامی اســت که بی چیزتر، عیالوارتر و گمراه تر باشــی و 

که به مصیبت نزدیک تر و از ستایش مردمان دورتر باشی. آن گاه خوشحال ترین است 

و چــون حال چنین باشــد، همســایگی ُمــردگان، آمیختن با بیماران، پنهان شــدن در دیوارها، بیرون کشــیدِن 

یسمان او آسان تر است. یختن به ر کنۀ [شتران]، از معاشرت با چنو و درآو درون مایۀ روده ها و خوردن 

کینه از حســد می زاید، از پســتان او شــیر می نوشد؛ شــاخه ای از شــاخه های آن، یاری از یاوران او، شعبه ای از 

گیاهی  که هر فرعی را اصلی و هر فرزند را مادری اســت و هر  شــعب آن، فعلی از افعال آن اســت؛ همان گونه 

گر اســم کینه هم تغییــر یابد، باز هم یکــی از صفات،  یــد و هــر شــیرخواری دایــه ای دارد. حال ا از زمیــن می رو

ُرستنی ها و ویژگی های حسد است.

ینت ها پوشــانیده و  کــرده و آن را به نیک تریــن آرایه ها و ز کتــاب خود بهشــت را یاد  کــه خداونــد در   می بینــی 

که نه  آراسته است. بهشت را خانۀ اولیا و جایگاه انبیای خویش قرار داده است. در بهشت چیزهایی است 

چشــمی دیده، نه گوشــی شــنیده و نه بر قلب بشری گذشته اســت. خداوند در کتاب خود از سرور و کرامتی 

اٍت َو  قیَن في  َجّنَ ُمّتَ
ْ
 ال

َ
کرده چنین یاد می کند: »ِإّن گاه ورود به بهشــت و ســکونت در آن، بدان ها ارزانی  که به 

ــُهْم فیها  وها ِبَســالٍم آِمنیَن * َو َنَزْعنا ما في  ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغّلٍ ِإْخوانًا َعلی  ُســُرٍر ُمَتقاِبلیَن * ال َیَمّسُ
ُ
ُعُیوٍن * اْدُخل

َنَصٌب َو ما ُهْم ِمْنها ِبُمْخَرجیَن«.12

بدین سان خداوند تنها پس از برکندن کینه و حسد از قلوب بهشتیان، آنها را در خانۀ کرامتش جای می دهد 

که آنان به بهشــت شــادمان می شــوند و بر تخت ها با برادران خویش روبه رو می شــوند و چون  و چنین اســت 

ت می برند.
ّ

یارویی چهرها از دیدن لذ گاه رو کینه و حسد رهاست، به  سینه هاشان صاف و قلب هاشان از 

ت بهشــت بی بهــره 
ّ

گــر اینهــا از سینه هاشــان برکنــده نبــود و از قلب هایشــان خــارج نشــده بــود، از لــذ حــال ا

یگــردان می شــدند و می بریدند، به گناه درمی افتادند، در بهشــت دچار مالل می شــدند  می شــدند، از هــم رو

و در پــی خــروج از آن بودنــد؛ چــه خداوند جایگاه آنــان را متفاوت و در کرامات و دهش هــای ارجمند، درجۀ 

برخی را فراتر از دیگران ســاخته بود. امّا چون حســد و کینه را از قلب بهشــتیان برکند، پایین مرتبه ترین ایشان 

که واالترین جایگاه، ارجمندترین مرتبت و وســیع ترین خانه  که تازه به بهشــت وارد شــده، گمان می برد  و آن 

کــه قلبــی بی آالیــش و ســینه ای بی کینه دارد و چنین اســت که چشــمش روشــن و  را دارد و ایــن از آن روســت 

کرده و تیز بر هم می نگریستند و قلب ها به هّم  گر چنین نبود، چشم ها را تنگ  گوارا می شود. حال ا کش  خورا

گناهان میانشان سرمی زد. و غم می افتاد و عیب ها و 

یــش، راحتی در مدارانکردن با او و ســود  مــن بــر آنم که ســالمت تنها در بریدن از حســود، شــادی در ندیدن رو

و بهــره در رها کــردن یکرویــی با اوســت و چون چنین کردی، خوش و شــاد خور، آســوده بخــواب و مّدت ها در 

شادی بزی.

کــه کدورت قلب هایمان را بزداید و ما و تو را از پســتِی اخــالق دور نگاه دارد و  از خداونــد واالمرتبــه خواهانیــم 

کمال رساند.  الفت و همداستانی نیک بر ما و تو ارزانی دارد و توفیق و هدایتت را به 

و السالم.  

 12. حجر: 45 ـ 48.


