حسادت
نوشتۀ نورﷲ »نورمن« گبای
Please find the English version of this essay in the accompanying file.

زبان حسود نتوانست بست
دھان خصم و
ِ
ِ

رضای دوست بِ َدست آر و ديگران بگذار

چو دوست )*حسود( ظلم كند بر من و جفا گويد

ميان دوست چه فرق است با دشمن خونخوار

خطرناكترين
دوستان حسود ايشانند.
دشمن ھر انسان و جامعه ای نزديكترين
ِ
ِ
ترديدی ندارم که ھر فرد يھودی آرزو دارد علت يھودی -ستيزی را دريابد .در مجموع ،تحقيقات
فراوان و كتابھای متعددی که در اين زمينه نگاشته شده اند يكی از عوامل اصلی اين مسئله را »حسادت«
دانسته اند.
معموالً كسانی مورد حسادت قرار می گيرند كه خودنمايی يا تظاھر می كنند ،يا از امتيازاتی مانند
انسان يھودی به ح ّدی بوده و ھست كه
علم ،زيبايی ،ثروت ،مقام و غيره برخوردارند .اما حسادت به
ِ
ی فقير و درمانده نيز مورد حسادت و حتی دشمنی قرار می گيرد ،تا آنجا كه چون در درازای قرون،
يھود ِ
امكان دفاع از خود را نداشت ،امروز ھم ح ّ
ق دفاع برای او قائل
محيط آکنده از تبعيض ،انسان يھودی
در
ِ
ِ
ک حسود به مال و مقام ،زيباي ِی خواھر و برادر و يا ساير مزايايی كه از آنھا
نمیشوند .در طبيعت ،كود ِ
حضور رقيب و تص ّور آن که پدر و مادر به ديگری توجه بيشتری
اطالعی ندارد حسادت نمی كند ،بلکه
ِ
ت كنار خود
دارند ،مايۀ اصلی حسادت او است .در مقياسی وسيع تر ،آنھا نيز كه به يھودی يا ھر اقليّ ِ
حسادت می كنند تنھا به دليل مال و ثروت يا دانش آنان نيست ،بلکه به حضور رقيب و توجه دنيا به آنھا
حسادت می ورزند .ريشۀ اين مسئله را می توان در كتب مذھبی اديان يافت ،آنجا كه از ابتدا به جای
رفاقت ،با نخستين ارائه كنندۀ توحيد به رقابت پرداختند .نتيجه آن که امروز ،ھمگی به ده ھا فرقۀ رقيب و
بذل جان ابا ندارند ،ھر كدام به رنگی
حتی دشمن يكديگر تقسيم شده اند؛ و در حالی که در بازاريابی از ِ
ھستند و از »من« دم میزنند تا »ما«.
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از آن سو ،چنان که ژان پل سارتر ،فيلسوف فرانسوی ،آنجا که در کتاب خود يھودی ستيزی را مورد
بررسی قرار داده است ،می گويد» :متأسفانه ،بشر ھمواره به فرد يا ملّتی نياز دارد تا نتيجۀ خالف-
كاریھا و اشتباھات خود را به گردن آنھا بياندازد و بدين وسيله ،خود را كه مق ّ
صر اصلی است ،تبرئه کند
و پاک جلوه دھد«.
چنان که امروز می بينيم ،حتی دولت ھا برای پرده پوشی بر جنايات خود و تھييج حسّ حسادت در
وجود مردم خويش ،در لباس دين و سياست ،دوست را دشمن جلوه می دھند و آب ھا را گل آلود می كنند
دشمنان ساختگی آنھا گردند .به تاريخ اديان
ھوادار
طلبان ساده لوح بيش از پيش
تا ماھی بگيرند و فرصت
ِ
ِ
ِ
فجايع دينمداران را
ت امروز عراق ،افغانستان ،سوريه ،ليبی ،يمن وغيره نگاھی بياندازيد و
و وضعي ِ
ِ
مشاھده كنيد! ببينيد چگونه ِخرد -گرايان بی دين خوانده می شوند ،اما واپسگرايان ديندار شناخته میشوند؛
و چگونه به استناد نوشته ھای خو ِد آنان ،خشک و تر با ھم می سوزند و فدا میشوند.
عنان تا در كف نامردمان است

ستم با مرد خواھد کرد نامرد

جبران خليل جبران ،شاعر و انديشمند لبنانی ،می گويد» :زارعين برای ترساندن پرندگان ،وسيله ای
ترسناكتر از آدمک ،چيزی شبيه انسان ،به عنوان لولوی سر خرمن نيافته اند!« )نقل به معنا(
بالی حسادت صرفا ً منحصر به يک نفر يا يک دين نيست ،بلکه در ھر زمان و مكان ،به رنگی ديگر
بيشتر
ظاھر میشود .در سفری به ژاپن ،با تاجری از اندونزی ھمسفر بودم .ايشان گفت که از قديم األيّام،
ِ
تجارت اندونزی ،اين بزرگترين كشور مسلمان ،و كشورھای ھمسايۀ آن ،در دست چينی ھا بوده است؛ و
ھرگاه مشكلی پيش می آيد ،اين چينی ھا را که  Oriental Jewيا »يھودی شرقی« خوانده میشوند )!(
مقصر جلوه داده و مورد تجاوز حقوقی قرار می دھند — چرا که در ھر موقعيت و محيطی» ،بز
1
يخ« دنيا ھميشه کوتاهترين ديوار بوده و ھست؛ حال آن که به قول سعدی،
بالگردان« يا »سنگ روی ِ
رونق بازا ِر آفتاب نكاھد«.
»شب -پره گر وصل آفتاب نخواھد،
ِ

امر
وضعي ِ
ت طعن آميزی است ،چرا که يھودی صرفا ً به عنوان نخستين ارائه دھندۀ يكتاپرستی ،طبق ِ
ت مقدس در ِسفِر تثنيه يا دواريم ،به عنوان مر ّوج توحيد برگزيده شده است و رسالتی به او مح ّول
تورا ِ
گشته است .چنان که در يشعيا )فصل  (60می خوانيمِ ،وھا ْلخو گوييم ِل -او ِرخ — »ملل ديگر با نور تو
مور ترويج توحيد در ميان ساير اقوام خواھيد بود .اما متأسفانه ،منتقدين
گام خواھند برداشت؛« و شما مأ ِ
Scapegoat.
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1

چنين برداشت نمی کنند و اغلب اين »برگزيدگی« را به مثاب ِه »برتری جويی« اين ملت جلوه دادهاند .باشد

روزی كه ھمگان بفھمند که تورات مقدس نه به لحن خاص ،بلکه به صورت عام می گويدِ ،وآ َھ ْوتا ِل ِر َعخا
كاموخا — »ھم -نوعت را ھمچون خودت دوست بدار «.برگزيده ای در ميان نيست .تنھا برگزيدگان
عی برتری باشد ،بيشتر
افرادی خواھند بود كه داناتر و مفيدترند؛ جدا از آن که ھر فرد يا گروھی که م ّد ِ
مورد حسادت قرار خواھد گرفت.
يکی از مشکالت اساسی ملت يھود اين است که به علت آن که در اقليت بوده است ،قلم ھميشه در دست
حسودان او می چرخيده است و يھودی ھرگز امکان معرفی خود و قوانين ارزندۀ خويش را به ديگران
قانونگذاران مطلع از قوانين يھود ،ھميشه
نداشته است .ھم از اين رو ،به گواھی تاريخ ،رجال سياسی و
ِ
سرگرم حسادت ورزيدن.
دوستان يھوديان بودند — و حسودان
ِ
در واقع ،حسادت به ح ّدی مورد توجه بوده و خطرناک تلقّی شده است که آخرين
حکم ده فرمان در
ِ
تورات مقدس به آن اختصاص داده شده است ،آنجا که می گويد» ،حسد مورز!« يکی از داليل اصلی
حسادت »احساس حقارت« در برابر برتری و موفقيت ديگری است؛ وگرنه کسی به انسانی که کمبود بارز
جسمی دارد حسادت نمیکند .اھميت اين امر را میتوان فراتر از ابعاد فردی ،در سطح وسيع تر جھانی
نيز مشاھده کرد .چنان که امروزه می بينيم ،آمريكا ،کشوری كه طی تنھا دويست سال ،بھترين خدمات
تاريخ بشر را از راه كمک ھای مالی ،اقتصادی ،دفاعی ،اجتماعی ،بھداشتی و كشاورزی ،افزون بر ارائۀ
اختراعات گوناگون ،در اختيار دنيا قرار داده است ،مورد حسادت و حتی دشمن ِی حسودانی است که چه
بسا از دانش خود اين کشور فيض و بھره بردهاند! به اين نتيجه می رسيم که ھر فرد ،دولت يا ملتی که
استحقاق و
شايستگی بيشتری برای سپاس و تقدير داشته باشد ،بيشتر مورد حسادت كوته بينان قرار خواھد
ِ
گرفت — چنان که درخت ھر چه بيشتر ميوه داشته باشد ،بيشتر سنگ خواھد خورد .البته آشکار است که
س اين حسادت دليلی بر اثبات برتری آنھا است و ھر چه بيشتر و شديدتر باشد ،شايستگی آنان محرزتر
ن ْف ِ
است.
شدن ھابيل به دست تنھا برادرش قابيل به منزلۀ ھشداری به آدمی بود
در انديشه ام که آيا داستان كشته
ِ
ضعف بشر را پيش کشد و ريشه ھای آن را تفھيم کند؟ به شادروان فريدون مشيری فکر
تا اين نقطه
ِ
میکنم که به نحو احسن و با اشاره به ھمين حکايت کھن ،شعری زيبا در غم »مرگ انسانيت« سروده
است ،شعری که به گونه ای ملموس نشان می دھد که بھتر است پيش از ھر چيز در ترويج انسانيت
بكوشيم .او می گويد:
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از ھمان روزی كه دست حضرت قابيل  /گشت آلوده به خون حضرت ھابيل / ،ازھمان روزی كه
يوسف را برادرھا به چاه انداختند / ،از ھمان روزی كه با شالق و خون ديوار چين را ساختند/ ،
تلخ دشمنی )*حسد( در خونشان جوشيد / ...آدميّت مرده بود،
ازھمان روزی كه فرزندان آدم  /زھ ِر ِ
ميان مردمی با اين مصيبت ھا صبور / ،صحبت از مرگ محبت ،مرگ
گرچه آدم زنده بود / ...در
ِ
عشق / ،گفتگو از مرگ انسانيت است.
مسئله تنھا يھود -ستيزی نيست .مسئله انسان -ستيزی است .مسئله دشمنی آدميان نسبت به يکديگر
است .گفتگو از مرگ انسانيت است.
کشاورزی اسب زيبايی داشت که حسودی می خواست آن را بخرد — يا اگر سکه ھا کارساز نبودند،
حتی آن را بدزدد .اما صاحب اسب پافشاری می کرد و می گفت» ،نمی فروشم!« روزی کشاورز سوار
خريدار اسب در كنار جاده افتاده است ،درد می کشد و ناله
بر اسب خود ،از مزرعه بازمی گشت که ديد
ِ
می کند .کشاورز به قصد كمک به مريض از اسب پياده شد تا او را سوار بر اسب کند و به شھر برساند
ْ
ب کشاورز ،چھارنعل گريخت.
که ناگھان ،مرد
خائن تظاھر به مريضی را کنار گذاشت و سوار بر اس ِ
کشاورز بيچاره فرياد زد» ،باشد ،اسب من مال تو! ولی به کسی نگو چه کردی ،چون انسانيت منسوخ
خواھد شد!« يھودی ،به گواھی مراجع علمی دنيا ،به مراتب بسی بيش از سھم خود به بشريت خدمت
كرده است — و متقابالً ،به ھمان نسبت مورد بی مھری قرار گرفته است و می گويد» :دوستی با ھرکه
کردم
خصم مادرزاد شد؛  /آشيان ھر جا نھادم خانۀ صياد شد «.ايکاش فرياد او شنيده می شد .آه که
ِ
ھرگاه انسانی نسبت به ديگری تبعيض قائل شود ،افتخار انسان بودن را از خويشتن می زدايد.
نفرت -پراكنی در لباس ترويج دين ھميشه ابزاری برای تحميل ظلم و ستم بوده است و تھمت ھای

گوناگونی مانند »ملت برگزيده« بخشی از سوخت آن را تشکيل می داده اند .قابل تعمق است که قرآ ِن مجيد
)سورۀ  ،2آيۀ  (47می گويد» :ای بنی اسرائيل ،به ياد داشته باشيد نعمتی را كه من نثار شما كردم و شما
را بر ديگران برتری دادم «.برتری برای چه؟ اين برتری نه به معنای آن است که يھودی برتر زاده شده
ب برتر« است ،کسی
است؛ و نه به منظور آن است که دين يھود را ترويج کند .منظور از برتری »منتخ ِ
که وظيفه دارد خداپرستی را در ميان ساير اقوام ترويج کند .وای به وقتی كه قلم در دست حسود بيافتد و
سفيد را سياه و سياه را سفيد جلوه دھد! چه رنجھا که يھودی بر سر ھمين صفت »برگزيده« از سوی
حسودان نبرده است! حافظ ھم از حسادت ديگران بسی آزرده بود .به قول او:
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گر بَدی گفت حسودی ورفيقی رنجيد

گو :تو خوش باش كه ما گوش به احمق نكنيم

حافظ ،ار خصم خطا گفت ،نگيريم بر او

ور به حق گفت ،جدل با سخن حق نكنيم

ت صدمات ناشی از حسادت را »چشم بد« می پندارند .از ھمين رو شادروان پدرم
گروھی ناآگاه عل ِ
ھمواره گوشزد می کردند» ،چشم بد خرافات است .کاری نکنيد که مورد حسادت حسودان قرار گيريد و از
آنھا صدمه ببينيد«.
افراد متظاھر خود در برانگيختن حسادت ديگران بی تقصير نيستند؛ اما اين نکته شعلۀ حسادت را در
حسود توجيه نمی کند .ديگر آن که واژۀ »حسادت« کيفيت ھای متفاوتی را در بر می گيرد و بايد پرسيد که
حسادت مشروع و سازنده كدام است؟ حسادت مشروع و سازندۀ انسانی ،که ظريفان آن را »غبطه«
میخوانند ،آن است كه به عنوان نمونه ،آدمی شخصی ديگر را در خط مقدم مسابقه می بيند ،اما به جای
ت مخ ّرب و سنگ انداختن بر سر راه او ،به گونه ای سازنده رقابت می کند و بيش از پيش كوشش
حساد ِ
میكند که خود را به او برساند و چه بسا از او پيشی بگيرد.
صحبت از کم يا زيا ِد حسادت نيست .حرف من اين است :بسياری از سموم ،مانند ترياک يا زھر مار،
ميزان کنترل شده و بر پايۀ دانش داروسازی شفابخشند .حسادت نيز — ھمچون
با آن که کشنده ھستند ،به
ِ
دين و تعصب — تا آنجا که به ميزانی منطقی ،عقالنی و کنترل شده باشد ،مفيد است ،اما اگر از ح ّد
زندگی دو روزه
بگذرد ،کشنده است .بھتر است بشر تعادل را از دست ندھد تا بتواند از روی طناب لزران
ِ
عبور کند.
ی خانۀ خود را منوط به ويران ِی خانۀ ھمسايه می پندارند.
افسوس ،اما ،که بسياری از مردم آباد ِ
ی ستم -ديد ِه تاريخ از زبان شاعر میگويد:
اينجاست كه يھود ِ
دردا و دريغا كه دوای درد پنھانی ما

افسوس كه چارۀ پريشانی ما

برعھدۀ جمعی است كه انگاشته اند

آبادی خويش را به ويرانی ما

پيرو احساس ذاتی خود است ،بسيارند کسانی که رشد نمی کنند
ھمانطور که کودک منطق نمی فھمد و
ِ
ْ
حسادت برادرکشی و يا حتی خودکشی می کنند.
و ھمانند ايام کودکی ،از روی
می گويند فردی روستايی كه صاحب يک گاو بود به شدت به ھمسايه اش حسادت می کرد كه دو گاو
داشت .شبی فرشته ای در رؤيا به او گفت» ،ھر چه برای ھمسايه ات بخواھی ،دو برابر آن را به تو
خر ديزه« به
خواھم داد «.حسود گفت» ،يک چشم ھمسايه را كور كن!« در ادبيات ايران ،اصطالح » ِ
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مفھوم خری است كه بر تيغۀ كوه ،خود را و بارش را به د ّره پرتاب می كند تا به صاحب خود ضرر بزند.
خر ديزه ھای« گوناگونی را می بينيم كه در اثر تبليغات و به نام دين و
خوب که نگاه کنيم ،ھر روز » ِ
فرقه ،خود را به كشتن می دھند كه ديگران را كشته باشند.
شمار مخالفين آنھا
مؤسسات بزرگ آمارگيری ،در موارد خاص ،برای برآورد آمار ارزش افراد ،به
ِ
مراجعه می كنند ،چرا که ھر چه شمارشان بيشتر باشد ،نشان دھندۀ حضور مثبت فرد مورد نظر خواھد
بود .نمونۀ بارز اين امر محمد رضا شاه پھلوی ،شاه ايران بود ،چنان كه امروز پس از چھل سال ،مردم
ايران فھميده اند که تعداد مخالفين او در آن روزھای دگرگونی،
نشان بزرگی او بود و نه حقارت او .از
ِ
يھوديان دنيا ،اين اقليت بسيار کوچک که شمارشان
لحاظ بين المللی نيز نسبت دادن بسياری از مشكالت به
ِ
ت
حتی به  15ميليون نفر ،يعنی کمتر از دو در ھزار نفر 2از جمعيت دنيا ھم نمی رسد ،نشان
حضور مثب ِ
ِ
ت کم شمار در پھنۀ ھستی است ،نه حقارت ايشان» .اقوام روزگار به اخالق زنده اند / .قومی كه فاقد
اين مل ِ
آن گشت ،مرده است «.افسوس که به
پيران ُمشكين نفس  /بگندد ز
مصداق آن که گفته اند »سخن ھای
ِ
ِ
پيش و ببويد ز پس «،فتنه گران بسيار دير حقيقت امر را درک خواھند كرد و حسادت ھا و غرض-
ورزیھای ارثی ھمچنان به صورتھای گوناگون تكرار می شوند .گويی آن نيروی منف ِی طبيعت که
»حسادت« خوانده می شود در ذات بشر ،جاودانه النه کرده است و ھر از چند گاھی ،نسل اندر نسل ،به
شکل ھای گوناگون سرکی می کشد و خودی نشان می دھد.
سين اديان به فرزندان خود تفھيم
چاره چيست؟ در يک کالم ،چارۀ نھايی اين است که مادران و مد ّر ِ
کنند» :بنی آدم اعضای يک پيكرند  /كه در آفرينش ز يک گوھرند«.

نتيجه گيری
ترديدی نيست که حسادت ،از بدو زايش و پيدايش ،جزئی از ذات بشر و برخی از ساير جانداران بوده
سر خود-
و مانده است .منتھی اين احساس خطرناک در برخی انسانھا ،به نام دين ،نژاد و مرام ،يا از ِ
بزرگ -بينی ،تشديد می گردد ،حال آن که در برخی ديگر از آدميان ،متعادل و حتی سازنده می ماند .در
مقايسه با دولت ھای نيرومند و جوامع ميليارد نفری دنيا ،حيرت انگيز است که نام »اسرائيل« ،اين گروه

 .دو دھم درصد يا 0.2%
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بسيار کوچک از آدميان ،غالبا ً در رسانه ھای ھمگان ِی جھانی و به عناوين گوناگون مطرح است» .اين
حديث از ِدگری پرس كه من حيرانم«.
بودن حسادت در آدمی حسد
سندی معتبر دا ّل بر ذاتی
برادر
ورزيدن كودکی دو ساله به خواھر يا
ِ
ِ
ِ
نوزاد او است :كودكی كه ھنوز از امتيازات يا كمبودھای بشر اطالعی ندارد ،حتی به قيمت حذف فيزيكی
خواھر يا برادر خود ،حسد می ورزد!
نتيجه آن که پدران و
ورزيدن بشر ھمچون نيش عقرب،
مادران جوان بايد توجه داشته باشند كه حسد
ِ
ِ
»نه از ره كين است ،بلكه اقتضای طبيعتش اين است «،خصلتی که »با شير اندرون شده و با جان به در
رود «.اخيراً شاھ ِد كودکی دو سال و نيمه بودم كه از مادرش می خواست نوزاد خانواده را به زباله دانی
بياندازد! ھمچنين به خاطر دارم که حدود  70سال پيش ،خواھرم كودک ھمسايه را می بيند که عباراتی
مانند »داداشی ُمرد «،يا »داداشی كشتم« را با خود زمزمه می كند .خواھرم بی درنگ او را بغل می كند،
میبوسد و می گويد» ،نشانم بده داداشی كجاست؟« پسرک به اتاق مادر اشاره می کند .خواھرم در غياب
مادر كودک ،به اتاقش می رود و می بيند که انبوھی بالش و ملحفه روی صورت نوزاد انداخته شده است،
طفل معصوم كبود شده است و در حال مرگ است .خواھرم موفق می شود که نوزاد را نجات دھد.
امروز ھمان نوزاد يكی از استادان معروف دانشگاھی است .وقتی اين جريان را با نشانی برای او
بازگو كردم ،گفت» ،می روم و گوش برادر بزرگترم را می گيرم!«
بدبختانه ،در طول تاريخ ،انسان -ستيزان برای رسيدن به مقاصد منفور خود ،به نام دين يا به بھانۀ
ب حسادت را تحريک كرده اند و می كنند .تلخ است که چه بسا ھمان
اكثريت ،اقليت و غيره ،احساس مخ ّر ِ
ت به اصطالح مر ّوجين دين و سياست قرار گيرد؛ و
كودک دو سالۀ حسود ،در دوران بلوغ ،ملعبۀ دس ِ
دردناک است که ھمچنان »تخم مرغ دزد شتر دزد شود« و موجب فنای خود و جامعه اش گردد .اينجاست
كه ناصر خسرو به خدا اعتراض می كند كه چرا اين خصلت و امثال آن را به بشر داده است:
خدايا ،راست گويم ،فتنه از توست

ولی از ترس ،نتوانم چغيدن )يا چخيدن؛ دم زدن(

اگر ريگی به كفش خود نداری

چرا بايست قاتل )*حسود( آفريدن؟

به آھو می كنی غوغا كه بگريز

به تازی ھی زنی اندر دويدن

اينجاست كه عطار از تناقض ھا ،دوگانهگويی و مشروط بودن دستورھای كتاب ھای مذھبی سر گيجه
می گيرد و می گويد:
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نه در مسجد دھندم ره ،كه »مستی!«

نه در ِمی خانه ،كه »اين َخ ّمار ،خام است!«

ميان مسجد و ِمی خانه راھی است
ِ

غريبم ،بی كسم — آن ره كدام است؟

وجھی چند
آيا راھی جز ترويج انسانيت ھست؟ آيا كسی را يارای آن ھست که با دين ،اين وديعۀ چند
ِ
ت بی رنگ و ريا
ھزار ساله كه با شير اندرون بشر شده است ،مقابله کند؟ آيا راھی جز
ترويج انساني ِ
ِ
ھست؟ آيا جز آن که ھم نوع خود را بدون شرط دوست داشت وجود دارد؟ آيا لمس انسانيت بدون ترک
حسادت ممکن است؟
در پايان،
ھرگاه ديديد فردی به ديگری حسادت می كند ،سعی كنيد شما را نشناسد!

نورﷲ »نورمن« گبای
فوريۀ  ،2018لس آنجلس
برای دريافت کپی اين مقاله و ساير مقاالت و نوشته ھای نورﷲ »نورمن« گبای به زبانھای فارسی و
انگليسی ،از جمله کتاب او با عنوان لحظاتی برای تفکر و واژه نامۀ زبان يھوديان کاشان ،و به زودی
کتابی الکترونيکی شامل نوشتهھای اخير او ،به وبسايت  www.BabaNouri.comمراجعه کنيد.
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