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  حسادت

  گبای» نورمن«نورهللا  ۀنوشت

Please find the English version of this essay in the accompanying file. 

 

  ست آر و ديگران بگذار دَ دوست بِ  یرضا    حسود نتوانست بست  خصم و زبانِ  دھانِ 

  ميان دوست چه فرق است با دشمن خونخوار   حسود) ظلم كند بر من و جفا گويد *چو دوست (

  

  حسود ايشانند. نزديكترين دوستانِ  یو جامعه ا انسانھر  دشمنِ  خطرناكترين

تحقيقات در مجموع،  .را دريابدی ستيز -یعلت يھودآرزو دارد ی ھر فرد يھود که ندارمی ترديد

 »حسادت«را اين مسئله ی اصل عواملاز ی يكنگاشته شده اند  در اين زمينه ی کهمتعددی ھا كتابفراوان و 

  دانسته اند.

مانند ی امتيازاتاز يا  ،كنندی تظاھر مخودنمايی يا  كهمورد حسادت قرار می گيرند ی كسان معموالً 

بوده و ھست كه ی به حدّ  یيھودانساِن  حسادت به . امادارندبرخورثروت، مقام و غيره  ی،علم، زيباي

در درازای قرون، كه چون  تا آنجا ،گيردی قرار می دشمنی حت و مورد حسادت نيزدرمانده  و فقير یِ يھود

او قائل ی دفاع برا ، امروز ھم حقّ نداشترا از خود دفاع  امكانِ يھودی انسان  ،تبعيض آکنده از در محيطِ 

از آنھا كه ی يساير مزايايا  وبرادر و خواھر  یِ يزيبا، به مال و مقام ِک حسودكود ،در طبيعت .شوند مین

به ديگری توجه بيشتری مادر  و پدرآن که ر رقيب و تصوّ  حضورِ  ، بلکهكندی ندارد حسادت نمی اطالع

كنار خود  تِ يا ھر اقليّ ی كه به يھودنيز  آنھادر مقياسی وسيع تر،  او است.حسادت اصلی  دارند، مايۀ

حضور رقيب و توجه دنيا به آنھا به  ، بلکهنيست آنان دانش يا دليل مال و ثروتكنند تنھا به ی حسادت م

ی كه از ابتدا به جا يافت، آنجااديان ی ھبذدر كتب مرا می توان اين مسئله ريشۀ . ورزندی حسادت م

و رقيب  ۀبه ده ھا فرق یھمگ ،امروز آن که نتيجه .به رقابت پرداختند توحيد ۀارائه كنند نخستينبا  ،رفاقت

به رنگی  ر كدامھ ،جان ابا ندارند از بذلِ ی در بازارياب که در حالیو  ؛دشمن يكديگر تقسيم شده اندی حت

  .»ما«زنند تا  دم می »من«از ھستند و 
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را مورد ی ستيزی خود يھود در کتابآنجا که  ،یفرانسوفيلسوف ، ان پل سارترژچنان که  از آن سو،

 - خالف ۀدارد تا نتيجنياز ی تبشر ھمواره به فرد يا ملّ  ،سفانهأمت«گويد: ی م ،استقرار داده ی بررس

کند تبرئه  ،استی ر اصلخود را كه مقصّ  ،وسيله ھا و اشتباھات خود را به گردن آنھا بياندازد و بدين یكار

  »جلوه دھد.ک و پا

در حسادت  حسّ جنايات خود و تھييج بر ی پرده پوشی دولت ھا برای حت ،بينيمی امروز مچنان که 

كنند ی آب ھا را گل آلود م و دھندی لباس دين و سياست، دوست را دشمن جلوه م درمردم خويش، وجود 

تاريخ اديان به . ساختگی آنھا گردند دشمنانِ  بيش از پيش ھوادارِ  لوحساده فرصت طلباِن و  بگيرندی تا ماھ

دينمداران را  فجايعِ  غيره نگاھی بياندازيد ويمن و ی،عراق، افغانستان، سوريه، ليب امروزوضعيِت و 

 ؛شوند یگرايان ديندار شناخته م واپس خوانده می شوند، امادين ی گرايان ب -ردخِ ببينيد چگونه كنيد!  مشاھده

  شوند.  یفدا ممی سوزند و با ھم و تر ک خش ،آنان خودِ ی به استناد نوشته ھاچگونه و 

  نامرد خواھد کردرد مستم با   در كف نامردمان است تاعنان 

ی ترساندن پرندگان، وسيله ای زارعين برا«گويد: ی م ،یلبنان شاعر و انديشمند ،خليل جبرانجبران 

   (نقل به معنا)» سر خرمن نيافته اند! یبه عنوان لولو ،شبيه انسانچيزی  ،کترسناكتر از آدم

ی ديگر به رنگ ،در ھر زمان و مكان ، بلکهدين نيستک نفر يا يک ي صرفاً منحصر بهحسادت بالی 

 که از قديم األيّام، بيشترِ گفت ايشان  .ھمسفر بودم از اندونزی یبا تاجردر سفری به ژاپن، . شود ظاھر می

و است؛ ھا بوده ی آن، در دست چين ۀھمسايی و كشورھا مسلمان،بزرگترين كشور اين  ی،تجارت اندونز

(!)  شوند خوانده می» يھودی شرقی«يا  Oriental Jewکه را  اين چينی ھا، آيدی پيش می ھرگاه مشكل

بز «موقعيت و محيطی، ھر در  را کهچ — دھندی قرار م حقوقی ورد تجاوزم مقصر جلوه داده و

 ،سعدیحال آن که به قول  ؛و ھست ديوار بودهترين  کوتاهدنيا ھميشه  »يخِ ی سنگ رو« يا 1»بالگردان

  .»آفتاب نكاھد بازارِ  رونقِ  ،پره گر وصل آفتاب نخواھد -شب«

ً  یيھود طعن آميزی است، چرا که وضعيتِ   طبق امرِ  ،یيكتاپرست ۀارائه دھند نخستينبه عنوان  صرفا

ل حوّ به او می و رسالتشده است گزيده بر ج توحيدبه عنوان مروّ  ،دواريميا  تثنيهِسفِر  در مقدس توراتِ 

ملل ديگر با نور تو « — خورِ ا - ليم ِ ويگخو ھالْ وِ  می خوانيم، )60فصل ( يشعيادر چنان که است.  گشته

منتقدين  ،انهسفأمتاما خواھيد بود. ساير اقوام  ميانترويج توحيد در  مورِ أمشما  و »؛تگام خواھند برداش

                                                 
1 Scapegoat. 
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باشد  اند. اين ملت جلوه داده »یيجوی برتر« مثابهِ به  را »یبرگزيدگ«اين  اغلب می کنند ونبرداشت چنين 

 خاعَ رِ  لِ  تاوْ آھَ وِ  ،گويدی به صورت عام منه به لحن خاص، بلکه  تورات مقدس که بفھمند گانكه ھمروزی 

 برگزيدگانتنھا . در ميان نيستی برگزيده ا .»دوست بدارھمچون خودت را  تنوع -ھم« — كاموخا

ھر فرد يا گروھی که مّدعِی برتری باشد، بيشتر  ؛ جدا از آن کهو مفيدترند داناترخواھند بود كه ی افراد

  مورد حسادت قرار خواھد گرفت.

ت، قلم ھميشه در دست اس يکی از مشکالت اساسی ملت يھود اين است که به علت آن که در اقليت بوده

حسودان او می چرخيده است و يھودی ھرگز امکان معرفی خود و قوانين ارزندۀ خويش را به ديگران 

و قانونگذاراِن مطلع از قوانين يھود، ھميشه  رجال سياسیم از اين رو، به گواھی تاريخ، نداشته است. ھ

  .دنحسادت ورزي سرگرمِ حسودان  و — دوستان يھوديان بودند

ده فرمان در  تلقّی شده است که آخرين حکمِ ک خطرناو  بودهمورد توجه ی حسادت به حدّ در واقع، 

داليل اصلی  يکی از !»حسد مورز« به آن اختصاص داده شده است، آنجا که می گويد، تورات مقدس

در برابر برتری و موفقيت ديگری است؛ وگرنه کسی به انسانی که کمبود بارز » احساس حقارت«حسادت 

توان فراتر از ابعاد فردی، در سطح وسيع تر جھانی  اھميت اين امر را میکند.  جسمی دارد حسادت نمی

بھترين خدمات  ،دويست سال تنھای كه ط، کشوری آمريكا ،بينيمی مچنان که امروزه  .نيز مشاھده کرد

 ارائۀ ، افزون بریكشاورز و یبھداشت ی،اجتماع ی،دفاع ی،اقتصاد ی،مالھای ک كم راهتاريخ بشر را از 

ی است که چه حسودان یِ دشمنی حتو مورد حسادت است،  هدر اختيار دنيا قرار داد ،راعات گوناگونتاخ

که ی ملت يا دولت ،فردھر  کهرسيم ی به اين نتيجه ماند!  فيض و بھره برده اين کشوراز دانش خود  بسا

بيشتر مورد حسادت كوته بينان قرار خواھد  ،تقدير داشته باشدبيشتری برای سپاس و  شايستگیِ استحقاق و 

که  آشکار استالبته . سنگ خواھد خورد بيشتر ،بيشتر ميوه داشته باشدچه ھر درخت  که چنان — گرفت

 محرزتر ، شايستگی آنانباشدو شديدتر  ھر چه بيشترو ست ا آنھای برتر دليلی بر اثبات سادتحِس اين نفْ 

  .است

بود آدمی به ی ھشداربه منزلۀ دست تنھا برادرش قابيل ه ھابيل ب آيا داستان كشته شدنِ  در انديشه ام که

فکر  یفريدون مشيرشادروان به   ؟فھيم کندتريشه ھای آن را و  پيش کشدرا  بشراين نقطه ضعِف  تا

سروده  »مرگ انسانيت« شعری زيبا در غم با اشاره به ھمين حکايت کھن،و کنم که به نحو احسن  می

از ھر چيز در ترويج انسانيت  بھتر است پيشکه دھد ی نشان مبه گونه ای ملموس که  ، شعریاست

  گويد:ی ماو  م.كوشيب
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كه ی زھمان روزا/  ،خون حضرت ھابيلگشت آلوده به /  كه دست حضرت قابيلی از ھمان روز

/  ،ديوار چين را ساختند كه با شالق و خونی / از ھمان روز ،يوسف را برادرھا به چاه انداختند

 ،ت مرده بود/ آدميّ ... در خونشان جوشيد حسد)*(ی دشمن تلخِ  كه فرزندان آدم / زھرِ ی زھمان روزا

مرگ  ،/ صحبت از مرگ محبت ،مصيبت ھا صبوربا اين ی مردم در ميانِ /  ...زنده بودگرچه آدم 

  گفتگو از مرگ انسانيت است. ، /عشق

آدميان نسبت به يکديگر  دشمنیاست. مسئله  یستيز -انسان. مسئله ستيزی نيست - مسئله تنھا يھود

  گفتگو از مرگ انسانيت است. است.

يا اگر سکه ھا کارساز نبودند،  — آن را بخرد می خواستی حسود داشت کهی ياسب زيبای کشاورز

ار سو کشاورزی روز !»فروشمی نم« پافشاری می کرد و می گفت،صاحب اسب اما  حتی آن را بدزدد.

درد می کشد و ناله  ،استكنار جاده افتاده در اسب  خريدارِ  که ديد گشتی مبر اسب خود، از مزرعه باز

به شھر برساند  و ندکاسب بر سوار او را  تا شداز اسب پياده به مريض ک به قصد كم کشاورز می کند.

 کشاورز، چھارنعل گريخت. سوار بر اسبِ  را کنار گذاشت وی تظاھر به مريض خائنْ  مرد ،ناگھانکه 

 منسوخبه کسی نگو چه کردی، چون انسانيت ی ول !مال تومن اسب باشد، « زد،فرياد بيچاره  کشاورز

بيش از سھم  خود به بشريت خدمت بسی به مراتب  ،دنيای مراجع علمی گواھبه  ،یيھود »خواھد شد!

دوستی با ھرکه «و می گويد:  است قرار گرفتهی مھری مورد ب ، به ھمان نسبتو متقابالً  —است كرده 

 که آه می شد.و شنيده اکاش فرياد اي »/  آشيان ھر جا نھادم خانۀ صياد شد. ؛کردم خصِم مادرزاد شد

  .از خويشتن می زدايد افتخار انسان بودن را، شود تبعيض قائلنسبت به ديگری  یساننا ھرگاه

برای تحميل ظلم و ستم بوده است و تھمت ھای ی در لباس ترويج دين ھميشه ابزاری پراكن - نفرت

 مجيد قرآنِ  قابل تعمق است که بخشی از سوخت آن را تشکيل می داده اند.» ملت برگزيده« گوناگونی مانند

شما  و را كه من نثار شما كردم نعمتیياد داشته باشيد ه ب ،اسرائيلی بنی ا« :می گويد )47 ۀآي ،2 ۀسور(

به معنای آن است که يھودی برتر زاده شده نه ی برتراين چه؟ ی برای برتر »دادم.ی را بر ديگران برتر

 ، کسیاست» برتر منتخبِ « منظور از برتری کند.رويج که دين يھود را ت استبه منظور آن نه  و ؛است

و  فتداكه قلم در دست حسود بيی به وقتی وا ترويج کند. ساير اقوام مياندر را ی پرستکه وظيفه دارد خدا

از سوی » برگزيده«! چه رنجھا که يھودی بر سر ھمين صفت سفيد را سياه و سياه را سفيد جلوه دھد

  به قول او: رده بود.از حسادت ديگران بسی آزھم  حافظ حسودان نبرده است!
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  ش باش كه ما گوش به احمق نكنيمتو خو :گو    رنجيدی رفيقوی گفت حسودی دبَ  گر

  ر به حق گفت، جدل با سخن حق نكنيمو  خصم خطا گفت، نگيريم بر او را ،حافظ

می پندارند. از ھمين رو شادروان پدرم » چشم بد«گروھی ناآگاه علِت صدمات ناشی از حسادت را 

چشم بد خرافات است. کاری نکنيد که مورد حسادت حسودان قرار گيريد و از «گوشزد می کردند، ھمواره 

  »آنھا صدمه ببينيد.

شعلۀ حسادت را در نکته ؛ اما اين تقصير نيستندی در برانگيختن حسادت ديگران ب خود افراد متظاھر

 که را در بر می گيرد و بايد پرسيدکيفيت ھای متفاوتی » حسادت«واژۀ  ديگر آن کهحسود توجيه نمی کند. 

» بطهغ«ی، که ظريفان آن را انسان ۀسازند و حسادت مشروع كدام است؟حسادت مشروع و سازنده 

ی به جااما ، می بيندمسابقه در خط مقدم  را شخصی ديگر به عنوان نمونه، آدمیكه خوانند، آن است  می

بيش از پيش كوشش  و رقابت می کندبه گونه ای سازنده راه او،  بر سرب و سنگ انداختن مخرّ  حسادتِ 

   .بگيردی از او پيش چه بسا و خود را به او برساندکه كند  یم

صحبت از کم يا زياِد حسادت نيست. حرف من اين است: بسياری از سموم، مانند ترياک يا زھر مار، 

ھمچون  —داروسازی شفابخشند. حسادت نيز با آن که کشنده ھستند، به ميزاِن کنترل شده و بر پايۀ دانش 

تا آنجا که به ميزانی منطقی، عقالنی و کنترل شده باشد، مفيد است، اما اگر از حّد  —دين و تعصب 

بگذرد، کشنده است. بھتر است بشر تعادل را از دست ندھد تا بتواند از روی طناب لزران زندگِی دو روزه 

  عبور کند.

. پندارندی ھمسايه م ۀخان یِ خود را منوط به ويران ۀخان یِ آباد که بسياری از مردم ، اما،افسوس

  گويد:  یماز زبان شاعر تاريخ  ديدهِ  -ستم یِ اينجاست كه يھود

  مای پريشان ۀفسوس كه چارا    مای درد پنھانی كه دواو دريغا دردا 

   مای به ويران را خويشی آباد    است كه انگاشته اندی جمع ۀبرعھد

ھمانطور که کودک منطق نمی فھمد و پيرِو احساس ذاتی خود است، بسيارند کسانی که رشد نمی کنند 

  برادرکشی و يا حتی خودکشی می کنند. و ھمانند ايام کودکی، از روی حسادتْ 

كه دو گاو حسادت می کرد  اش ھمسايهشدت به به  بودگاو ک يصاحب كه  فردی روستايیگويند ی م

را به تو  دو برابر آن ،یبخواھات ھمسايه ی ھر چه برا« در رؤيا به او گفت،ی فرشته ای شب .داشت

به  »يزهد خرِ « ، اصطالحدر ادبيات ايران !»چشم ھمسايه را كور كنک ي« حسود گفت، .»خواھم داد
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. به صاحب خود ضرر بزند تاكند ی ه پرتاب مبه درّ را بارش  و خود را ،كوه ۀر تيغبكه  استی خرمفھوم 

نام دين و ه بو در اثر تبليغات  بينيم كهی را م گوناگونی »یيزه ھاد خرِ «خوب که نگاه کنيم، ھر روز 

  دھند كه ديگران را كشته باشند.ی كشتن مخود را به  ،فرقه

ا مخالفين آنھ شمارِ ، به برآورد آمار ارزش افرادی برا ،در موارد خاص ،یسسات بزرگ آمارگيرؤم

خواھد  فرد مورد نظر حضور مثبت ۀنشان دھند ،بيشتر باشدشمارشان ھر چه  ، چرا کهكنندی مراجعه م

مردم  ،از چھل سالپس كه امروز  نان، چايران بودامر محمد رضا شاه پھلوی، شاه  اينبارز  ۀنمون .بود

از  .نه حقارت او و بوداو ی بزرگ نشانِ  ی،دگرگونی روزھاآن  در او تعداد مخالفينفھميده اند که ايران 

اقليت بسيار کوچک که شمارشان اين يھودياِن دنيا، از مشكالت به ی بسيار نيز نسبت دادنی لحاظ بين الملل

 مثبتِ  نشان حضورِ  از جمعيت دنيا ھم نمی رسد، 2نفر دو در ھزارکمتر از ميليون نفر، يعنی  15حتی به 

كه فاقد ی / قوم .اقوام روزگار به اخالق زنده اند« ايشان.نه حقارت  ،استدر پھنۀ ھستی  کم شمار اين ملتِ 

بگندد ز  / شكين نفسمُ  پيرانِ ی سخن ھا«گفته اند آن که  مصداقِ افسوس که به  .»مرده است ،آن گشت

-و غرض ھا حسادتو  خواھند كردک دردير حقيقت امر را  ياربسفتنه گران  »،پيش و ببويد ز پس

 که عتطبي یِ منف نيرویآن  گويی. دنشوی گوناگون تكرار می ھا به صورتھمچنان ی ارثی ھا یورز

به  ،نسل اندر نسل ،یگاھچند است و ھر از  ه النه کردهجاودان ،در ذات بشرخوانده می شود  »حسادت«

  خودی نشان می دھد.سرکی می کشد و شکل ھای گوناگون 

خود تفھيم  فرزندانبه  اديان سينِ و مدرّ  مادرانچارۀ نھايی اين است که در يک کالم،  چاره چيست؟

  .»گوھرندک كه در آفرينش ز ي/  پيكرندک يی آدم اعضای بن« :کنند

  

  ینتيجه گير

 از ساير جانداران بوده برخیذات بشر و  ازی ئجز ،پيدايش زايش و از بدو ،حسادت ی نيست کهترديد

 - خود ، يا از سرِ رامم و نژاد ،نام دينه ب انسانھا،اين احساس خطرناک در برخی ی منتھ .تاس و مانده

در ماند. ی م و حتی سازنده متعادل از آدميان، ، حال آن که در برخی ديگرگرددی تشديد م ی،بين - بزرگ

گروه اين  ،»اسرائيل«نام حيرت انگيز است که  ،دنيای و جوامع ميليارد نفر ی نيرومندمقايسه با دولت ھا

                                                 
 . دو دھم درصد يا 0.2% 2
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ً ان، از آدمي بسيار کوچک اين «. مطرح است به عناوين گوناگونو ی جھان یِ ھمگانی در رسانه ھاغالبا

  »پرس كه من حيرانم.ی گرحديث از دِ 

 برادرِ  يا دو ساله به خواھر یکكود حسد ورزيدنِ در آدمی  حسادت بودنِ ی ذاتبر  دالّ معتبر  یسند

ی به قيمت حذف فيزيكی حت ،نداردی بشر اطالعی از امتيازات يا كمبودھاھنوز كه ی كودك :است اونوزاد 

  ورزد! ی حسد م ،خواھر يا برادر خود

ھمچون نيش عقرب، بشر  حسد ورزيدنِ توجه داشته باشند كه بايد جوان  مادرانِ  ان وپدر  آن که نتيجه

در ه با شير اندرون شده و با جان ب« خصلتی که» ،طبيعتش اين استی بلكه اقتضا ،نه از ره كين است«

ی را به زباله دانخانواده خواست نوزاد ی بودم كه از مادرش منيمه  دو سال و یکكود دِ شاھ اخيراً  ».رود

 را می بيند که عباراتیھمسايه ک خواھرم كود پيش،سال  70حدود که خاطر دارم  ھمچنين بهبياندازد! 

 ،كندی او را بغل م درنگبی خواھرم  .كندی زمزمه م را با خود» كشتمی داداش« يا» رد،مُ ی داداش«مانند 

خواھرم در غياب اشاره می کند. اتاق مادر به  پسرک »كجاست؟داداشی بده  منشان« ،گويدی بوسد و م یم

 ،شده است صورت نوزاد انداختهی رو ملحفهبالش و  انبوھیکه بيند ی مو رود ی م ش، به اتاقکمادر كود

  را نجات دھد.  وفق می شود که نوزاد. خواھرم مو در حال مرگ استاست كبود شده  طفل معصوم

او ی برای را با نشان جرياناين ی وقت .است یاز استادان معروف دانشگاھی يكامروز ھمان نوزاد 

  !»گيرمی را م مگوش برادر بزرگترو روم ی م« ،گفت ،ردمبازگو ك

به بھانۀ  يا دينبه نام ، به مقاصد منفور خودرسيدن ی برا ستيزان -انسان ،تاريخ ولدر ط ،بدبختانه

ھمان تلخ است که چه بسا  .كنندی و ماند كرده ک را تحري حسادت مخّربِ احساس  ،اكثريت، اقليت و غيره

 ؛ وجين دين و سياست قرار گيردروّ مبه اصطالح  دستِ  ۀحسود، در دوران بلوغ، ملعب ۀدو سالک كود

اينجاست . گردداش خود و جامعه ی و موجب فنا» شود تخم مرغ دزد شتر دزد«دردناک است که ھمچنان 

   است: را به بشر داده و امثال آن خصلتكند كه چرا اين ی به خدا اعتراض م ناصر خسروكه 

  دم زدن)يا چخيدن؛ (يدن غنتوانم چ ،از ترسی ول    فتنه از توست ،راست گويم ،خدايا

  ؟آفريدن حسود)*(چرا بايست قاتل      یبه كفش خود نداری اگر ريگ

   اندر دويدنی زنی ھی به تاز    غوغا كه بگريزی كنی به آھو م

سر گيجه ی مذھبی كتاب ھای و مشروط بودن دستورھای يگو گانه دوتناقض ھا، از  عطاراينجاست كه 

   :و می گويد دگيری م
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  »!خام است ،ارمّ اين خَ «كه  ،خانهی نه در مِ   !»یمست«كه  ،ندم رهنه در مسجد دھ

   آن ره كدام است؟   — كسمی ب ،غريبم    استی خانه راھی مسجد و مِ  ميانِ 

چند چند وجھِی  ۀبا دين، اين وديعآن ھست که ی را يارای جز ترويج انسانيت ھست؟ آيا كسی آيا راھ

 رنگ و ريای بانسانيِت  جز ترويجِ ی يا راھآ؟ مقابله کند شده است، اندرون بشر كه با شير ھزار ساله

آيا لمس انسانيت بدون ترک  خود را بدون شرط دوست داشت وجود دارد؟ ھم نوعآن که  ھست؟ آيا جز

  حسادت ممکن است؟

  ،پاياندر 

  كنيد شما را نشناسد!ی سع ،كندی حسادت می به ديگری ديديد فرد ھرگاه

  

  گبای» نورمن«نورهللا 

  ، لس آنجلس2018فوريۀ 

  

گبای به زبانھای فارسی و » نورمن«نورهللا  برای دريافت کپی اين مقاله و ساير مقاالت و نوشته ھای

و به زودی  ،زبان يھوديان کاشان واژه نامۀو  کرلحظاتی برای تفاز جمله کتاب او با عنوان  انگليسی،

  مراجعه کنيد. www.BabaNouri.com به وبسايتھای اخير او،  کتابی الکترونيکی شامل نوشته

 


