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اشاره

ف
«رقابت» اگر با مبناى اخالقى در ابعاد مثبدت و معندوى رخ دهدد ،سدوقدهنده
ساز سدقوو آدمدى از قلده
آدمى به سوى كمال است؛ اما «رقابت ناسامم» زمینه ی
بلند انسانیت مىشود رقابت ناسامم ،اگرچه ممکن است در میدان مدردان نیدز
اوانددى ایددن پدیددده ،بدده دالیددل روانشددناختى و
وجددود داشددته باشددد ،امددا فر ی
جامعهشناختى ،در بین زنان مشهودتر است در این نوشتار« ،رقابدت ناسدامم»
با تعبیر عامیانه «چشموهمچشمى» برابر دانسته شده ،ریشدهها و علدل ،جلدوه،
آثار و راهکارهاى مقابله با آن ،با بهرهگیرى از منابع روایى بررسى مىشود
اهمیت و مفهومشناسی

میزان بروز ناهنجارىهاى اجتماعى در دو گروه زنان و مردان متفاوت اسدت؛ از
جمله پدیده «رقابت ناسامم» ،در «زنان» بیشتر است؛ چنانكه بعضى دیگدر از
ناهنجارىهاى اجتماعى ،مانند اعتیاد ،بیش از زنان ،دامنگیر مردان مىشود
ریشه «رقابت ناسامم» یا «چشموهمچشمى» را باید در انگیزه انسدان بدراى
بهدستآوردن مادیات و ظدواهر زنددگى جسدتوجدو كدرد ایدن پدیدده كده بدا
بدرانگیختن حددس «حسددادت» همدراه اسددت ،مىتوانددد زمینهسدداز بسددیارى از
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آسیبها باشد؛ درحامىكه «رقابت سامم» با زمینه «غبطه» بر دیگران ،در امدور
معنوى و علمى رخ مىدهد و مایه پیشرفت و كمال آدمى را میسر مىسازد قرآن
كریم مىفرمایددَ « :فاسا َنَتبِ ُقّوا ا ْلااََ ی ِ
اِ؛ 1در كارهداى نیدک ،از یکددیگر سدبقت
ْ
بگیرید »
چشموهمچشمى ،در فرهند« ،2رقابت در تجمل» معنا شده اسدت امبتده
نگرانى درباره این پدیده ،به «رقابدت در تجمدالت» خالصده نمىشدود؛ بلکده
پاى طیف وسیعى از
پیامدهاى پیدا و پنهان
ی
رقابت ناسامم ،تا آنجاست كه جاى ی
ناهنجارىهاى فردى ،خانوادگى و اجتماعى را مىتوان در آن دید زنان ،كدانون
عاطفه در خانواده و تربیتكننده نسلها هستند و شیوع چشدموهدمچشدمى یدا
سطحىنگرى در بانوان ،یعنى كژكاركردى در نقش همسرى آندان؛ درحدامىكده
باید با مدیریت و دمسوزى ،آرامشبخش مدرد و تربیتكنندده فرزنددان باشدند
كژكاركردى در نقش همسرى ،روابدط زناشدویى را دچدار اخدتالل مىكندد و از
سوى دیگر ،وجود این ناهنجارى فکرى و رفتارى در گروه زنان ،به دمیدل نقدش
پرورشى و تربیتى مادران ،قابلیت سرایت به فرزندان را دارد و چندى نمىگدذرد
كه مردان و زنان تربیتشده توسط ایدن زندان ،و بده عبدارتى فرهندد حداكم بدر
جامعه ،گرفتار این ناهنجارى و آسیبهاى آن مىشود
وجود دو واره «چشم» در عبارت «چشموهمچشمى» نشان مىدهد بانوانى
كه به عارضه رقابت ناسامم دچارند ،بهشدت تحت تأثیر قوۀ بینایى قرار دارندد و
ً
دیدههایشان ،معیار قضاوت درباره دیگران است كه اصطالحا گفته مىشود ایدن
زنان« ،عقلشان ،به چشمشان است» و این ،یعنى «سطحىنگریستن»
همچنین ،كسانى كه بده ایدن عارضده دچارندد ،ارزش خدود را در «چشدم»
 0بقره ،آیه 0۷۴
 2ر ک :حسن عمید ،فرهنگ فارسی عمید ،حرف «چ»
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دیگران مىبینندد و خدود را در نگداه دیگدران تعریدف مىكنندد مدالک نیازهدا،
خواستهها و آرزوهاى این زنان ،داشتههاى دیگدران اسدت؛ چندانكده بده جداى
ً
«تفکر» و«تحقی » ،صرفا به «تقلید» از دیگران مىپردازند
گروه «تعم كننده» و «تقلیدكننده» اشاره
قرآن كریم در داستان قارون ،به دو ی
مىكند كه با دیدن زینتهاى قارون ،دو برداشت متفاوت داشدتندَ « :فََ َار َج َعاَل

ِ
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َق ّْو ِم ِ فی زیّنَنَتِ ِ َ
قاروّنُ إِ َن ُ َل ُ
اّذو َلا إ َعظای ٍم
َ
ت َلّنا م ّْث َل ما ُأوت َی ُ
ْ
َ ُ
ال صا ِ
ِ
ِ
اال ًا َوال ُی َّل َقاهااا إِالَ
* َوقا َ
ان َو َع ِما َ
ان َآما َ
اّواب اَّللَِ َخا ْای َا ْ
ام َثا ُ
ااَ ا َلا َ
ام َو ْی َّل ُکا ْ
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الصابِ ُروّنَ ؛ 1روزى [قارون] با تمام زینت خود در برابر قومش ظاهر شد آنها كده
َ
خواهان زندگى دنیا بودند ،گفتند :اى كاش همانندد آنچده بده قدارون داده شدده
است ،ما نیز داشتیم! بهراستى كه او بهره عظیمى دارد؛ ومدى كسدانى كده علدم و
دانش به آنها داده شده بود ،گفتند :واى بر شما! ثدواب امهدى بدراى كسدانى كده
ایمان آوردهاند و عمل صامح انجام مىدهند ،بهتر است؛ اما جز صدابران ،آن را
دریافت نمىكنند »

گرچدده عقلددت ،سددوى بدداال مددى فپ درد

مددر تقلیدددت بدده فپسددتى مددى فچ درد

2

ریشهها و علل چشموهمچشمی

دالیل این مسوله را مىتوان در موارد زیر برشمرد:
 .1علل اجتماعی و فرهنگی

متأسفانه ،در جامعه امروزى ارزشهدا تغییدر جهدت داده و اعتبدار داشدتههداى
مادى ،بیشتر از ارزشهاى معنوى تلقى مىشدود مدالک جواندان بدراى یدافتن
 ۱قاص ،آیه  ۴۳و ۴1
 2مثنوى معنوى
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همسر ،مانند گذشته نیست حتى خانوادهها در ارزیابى طرف مقابل ،در بررسى
«معیارهاى ظاهرى» جوانانشدان را همراهدى مىكنندد؛ بسدیارى از مالکهداى
مددادى و حاشددیهاى كدده كمتددرین تددأثیر را در موفقیددت ازدواج دارد ،جددایگزین
مالکهایى چون :تدین ،اصامت خانوادگى ،نجابت یا متاندت شدده اسدت كده
روزگارى باطن و معیار اصلى انتخابها بود
در كنار تأثیر قوى ابزارهاى تهاجم فرهنگدى كده اصدامتیدافتن «مدذتهاى
مادى» را تبلیغ نموده ،سعادتمندى را در داشتههاى مادى دنبال مىكنند ،غفلت
از ظرفیتهاى فرهند ایراندى د اسدالمى را نبایدد نادیدده گرفدت توصدیههدا و
دستورهاى اخالقى و معنوى نهج البالغزه و صزحیف سزجادیه ،اگدر بده قدانون
روشنگر زندگىها مبدل شود ،ررفبینى و عم نگدرى ،نگداه اصدلى زنددگىها
ً
مىشود و قطعا چنین جامعهاى در منجالب چشموهمچشمى كه تنهدا یکدى از
آثار ظاهربینى است ،اسیر نمىشود
فرهندد مدا خالصده
این گلهمندى ،تنها به مغفولماندن از پشتوانه مدذهبى
ی
نمىشود ادبیات ما ،یکى از ظرفیتهاى كمنظیر فرهنگى اسدت كده مىتواندد
باالترین و واالترین مضامین اخالقى ،ادبى و عرفانى را در افراد جامعده دروندى
كند یکى از این مضامین ،داشتن روحیه قناعت ،مناعت و پرهیدز از دنیداطلبى
است «در مکتبخانههاى ابتدایى كه ویژه كودكان بود ،پس از یادگرفتن امفبا و
«عم جزء» ،مثنوى نان و حلواى شیخ بهایى ،موش و گربه عبید زاكانى ،پندنامه
فریدامدین عطار ،گلستان و بوستان سعدى ،دیوان جودى ،دیوان حافظ ،حسدین
ن
كرد و تدریس مىشد » 1چنین آموزشهایى ،دانشمندان و اندیشمندان ایرانى
جدوان
را تربیت مىكرد؛ اما متأسفانه ،امروزه با تکیه بدر علدوم وارداتدى ،كمتدر
ی
تحایلكرده دانشدگاهى مدا ،یدک غدزل از حدافظ را بددون غلدط مىخواندد و
 ۵عیسى صدی  ،تاریخ فرهنگ ایران از آغاز تا زمان حاضر ،ص 00۴
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پندآموز ادبیات ما كمتر شنیده شده؛ این ،غفلت از ابزارهاى است
حکایتهاى
ی
كه بدون شک ،رساترین و اثرگذارترین ابزار ابال و تبلیغ خردمندى هستند
ی
غفلت از ظرفیتها ،یادآور حدیثى از امام صادق ۷است؛ كه به وامددین و
علت جایگزینى ارزشهداى خدودى را بدا ارزشهداى غربدى
مسووالن جامعه ،ی
باْروا َال ُداثِکُم بِا ْلاا ِ
ِ
 ُدیث َق ْب َل َاّنْ َی ْسبِ َقک ُْم اِ َلا ْی ِه ُم ا ْلاا ُم ْر ِج َئ ُة؛ 1احادید
َ
گوشزد مىكندْ ُ « :
ْ
اسالمى را به نوجوانان خود بیاموزید [و در این امر عجله كنید؛] پدیش از آنکده
مخامفان گمراه ،بر شما پیشى گیرند [و فرزندانتان را گمراه سازند] »
 .2عوامل تربیتی ،خانوادگی و فردی

برخى از این علل عبارتاند از:
ـمحرومیتهایدورانکودکی 


ضعف فرهنگى داشتهاند،
افرادى كه در دوران كودكى در كنار ضعف اقتاادى،
ی
در بزرگسددامى در صددورت دسددتیافتن بدده امکانددات مددامى ،بددا طبقددات بدداالى
اجتماعى در رقابت قرار مىگیرند تا خأل كودكى را سرپوش بگذارند
وهمچشمیازوالدینبهفرزندان 
ـسرایتچشم 


هاى زندگى خود ،مانند :تحایل ،رفتن به سدفر و
وامدینى كه براى توجیه برنامه ی
خرید مدوازم زنددگى ،اقددامات سدایر خانوادههدا را مدالک تادمیمگیرى قدرار
مىدهند ،انگیزه رقابت ناسامم را در فرزندانشان تقویت مىكنند
ـبیتوجهیوالدینبهمسائلتربیتی 


پدرى كه همیشه عدم حضور خود را در منزل بدا خریدد مدوازم و هددایا جبدران
مىكند ،میدل بده مادرفگرایدى را در فرزندد تقویدت مىكندد مدادرى كده در
 6كلینى ،الکافی ،ج  ،6ص ۷۴
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قبال یكوچکترین اشتباه و شکست فرزندش ،او را با سدایر همسداالن مقایسده و
ناخودآگاه فرزندش ،برترى دیگران را اثبات مىكند
سرزنش مىكند ،در ذهن
ی
ـاحساسحقارتوخودکمبینی 


افرادى كه از خودكمبینى رنج مىبرند ،خویشتن را از نظر ارزش ذاتى ،كمتدر از
دیگران ارزیابى مىكنند و براى جبران حقارت درونى ،بده تظداهر بیروندى روى
مىآورنددد ایددن افدراد ،چددون از درون خددود ،چیدزى بدراى آرامددش و مقبومیدت
نمىیابند ،آن را از بیرون طلب مىكنند و بىاختیار به هدر آنچده جنبده تأییدد در
جامعه پیدا مىكند ،عمل مىكنند
ابعاد چشموهمچشمی

اصلىترین ابعاد چشموهمچشمى در خانوادهها:
 .1ازدواج

در جامعه ما ،چشموهمچشمى در تمام مراحل ازدواج جوالن مىدهد؛ تا آنجدا
كه:
د چون یکى از اقوام ،سال تومد دختر خود را به هجدرى شمسدى محاسدبه و
سال هخامنشى سکه طدال تعیدین
مهریه تعیین كرده است ،خانوادهاى دیگر ،به ی

مىكند تا تعداد سکهها ،بیشتر شود!
ف
دد اقددالم غیرضددرورى در جهیزیدده عددروس ،بددیش از كاالهدداى ضددرورى و
ف
ن
كاربردى است و خانه نقلى عروس و داماد را به انبار وسایل ،شبیه كرده است
د توقعات بىرویه هر دو طرف از یکدیگر در :تهیه جهیزیه ،خرید مسدکن،
برگزارى مراسم عروسى و یا انتظار دریافت هدایاى ویژه در ایدام عقدد ،موجدب
شده دوران عقد كه زیباترین دوران زندگى یک زوج اسدت ،شدیرینى خدود را از
دست بدهد و بسیارى از جوانان ،از نیمه راه ،قیدد عروسدى را بزنندد مسدووالن
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آمار كشور ،از این واقعه به «سونامى طالق در دوران عقدد» یداد مىكنندد «در
شهرهاى بزرگ ،چهلدرصد طالقها در دوران عقد رخ مىدهد كده 27درصدد
آنها به دمیل برآوردهنشدن توقعات و انتظارهاى مادى است » 1ناگفتده پیداسدت
كه مادر یان زوجین و زنان اقوام ،تأثیر مهمى در ایجاد توقعات دارند
.2جراحی زیبایی

جراحى پالستیک در ایران ،یکى از ابعاد چشموهمچشمى و بسیار نپرطدرفدار
است؛ به طورى كه آمار این جراحىها در ایران ،هفت برابر كشور آمریکاست و

نوددرصد آن ،مربوو به عمل بینى است ازاینرو ،ایران را باید به عنوان پایتخت
عمل جراحى زیبدایى در جهدان قلمدداد كدرد! ایدن در حدامى اسدت كده «تنهدا
بیستدرصد از عملهدا ،جنبده درمدانى دارد و هشتاددرصدد افدراد ،تنهدا بدراى
زیبایى ،عمل بینى انجام مىدهند كه دهدرصد این آمار را آقایان ،و نوددرصدد را
خانمها شامل مىشوند » به نظر مىرسد كه در كنار پدیده چشدموهمچشدمى،
باید از پدیده دیگرى به نام «بینىوهمبینى» هم صحبت كرد!

2

.3پوشش و آرایش

نگرانكنندهترین جلوه رقابت ناسدامم زندان و دختدران ،در پوشدش و آرایدش در
محیطهاى بیرون از منزل است؛ چراكه این ،یک تقلید فرهنگى است و در تقلید
فرهنگى ،فرد هویت و هنجارهاى ارزشى خود را فراموش كرده ،بهراحتى تسلیم
هنجارهاى دیگران مىشود؛ دیگرانى كه دچار بىمباالتى فرهنگدى هسدتند و بده
 .1درگاه ملى آمارwww.amar.org.ir :
 ۴پایگاه اینترنتى سالمت نیوز ،به نقل از :دكتر محسن نراقى ،رئیس انجمن تحقیقات راینومدورى
ایرانwww.salamatnews.com:
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دمیل ضعف تربیتى و مدذهبى ،اجدازه حضدور در خیابدان بدا هدر ندوع پوشدش
وآرایشى را به خود مىدهند این چنین است كه پوشیدن چکمدههاى بلندد روى
ماداق صریح پوشدش و مبداس شدهرت اسدت ،بدهراحتدى از سدوى
شلوار كه
ی
ی
خانوادههدددا اجدددازه اسدددتفاده داده مىشدددود و در حقیقدددت ،پدیدددده نمدددد بدددا
چشموهمچشمى رواج مىیابد روزى مانتوها تند مىشود و ماه بعد آستینهدا
باال مىرود؛ اما نمدهاى جدید بدحجابى كه بهتازگى مشاهده مىشود ،پوششدى
است بسیار تند و بدننما كه از آن به جاى شلوار و با عنوان سداپورت اسدتفاده
مىشود
امام على ۷مىفرماید« :در آخر ّ
امزمان كه بدترین زمانهاست ،زنانى ظاهر
1
مىشوند كه در عین مباسپوشیدن ،مخت و عور هستند »
.4نوع پذیرایی در مهمانیها

روزگارى نه چندان دور ،در شبنشینىها با یک چاى ،یک نوع میدوه و تنقالتدى
در حد نخودچى كشمش ،از مهمان پذیرایى مىكردند در فمثدل زیبداى فارسدى
ی
داریم« :مهمان ،هركه باشد ،در خانه هرچه باشدد » بده دمیدل همدین سدادگى،
رفتوآمدها و صله رحم بیشتر بود؛ اما امروزه ،مهمانىها با حضور انواع میوهها
ف
كشیدن موجودىهاى یخچال شبیهتر شده است فرار
و تنقالت ،به مسابقه بهرخ
ی
از مسابقه تجمالت و هزینههاى آن ،رفدتوآمددهاى هدر روزه و هرهفتده را بده
سامى یکبار در عید نوروز كاهش داده است
.5سایر جلوههای چشموهمچشمی

تجمالتى منزل ،تعویض پىدرپدى گوشدى تلفدن همدراه ،سدفر بده
خرید موازم
ی
كشورهاى اروپایى به جاى سفر به اماكن مقدس ،تعیین رشته تحادیلى بددون
 ۳مطفامله صافى گلپایگانى ،منتخب األثر ،ص ۷2۴
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درنظرگرفتن اسدتعداد شخادى و اصدرار بدر شداغلبدودن ،از دیگدر جلوههداى
چشموهمچشمى در بین زنان است
پیامدها و آسیبهای چشموهمچشمی

 .1آسیبهای فردی

فددردى كدده ذهددنش انباشددته از دغدغ ده رقابددت ناسددامم بددا دیگ دران اسددت ،بددا
حسادتورزى ،مذت زنددگى و آرامدش را از خدود سدلب مىكندد ایدن افدراد،
همیشه خشنودى خود را در آینده و در رسیدن به آرزوها مىدانند؛ آرزوهایى كه
پایانى براى آن نیست؛ چون همیشه وضعیت بهتر وجدود دارد بده ایدن ترتیدب،
زمینه بیمارىهاى جسمى و روانى را در خود فراهم مىكنند حضدرت علدى۷
ِ
الس ِ
ا ُد ماا َاع ُدَ َلا ُ َ َبا ُد َا بِ
صاالبِ ِ َف َقنَت َّلا ُ ؛ 1آفدرین بدر حسدادت! چده
مىفرمایدَّ« :للِ َْ ُر َ َ
عدامتپیشه است! پیش از همه ،صاحب خود را مىكشد »
 .2آسیبهای خانوادگی
ـمقروضبودنخانواده 


گامبرداشتن در مسیر كسب مادیات با هدف جلوهكردن در نظر دیگران ،آرامدش
خانواده ،قربانى اقساو بانکى و پرداخت قر ها مىشود بسدیارى از وامهداى
یخچدال
بانکى با بهرههاى باال ،براى خرید وسایل گرفته مىشود؛ وسایلى نظیر
ی
تلویزیوندار ،ویترینهایى با ظروف قیمتى و یا گوشى تلفن همراه این امور ،نه
تنها آرامش افراد خانواده را بیشتر نمىكند ،بلکه دغدغه آسیبندیدن این وسایل
و پرداخت اقساو بلندمدتشان ،آسایش را از حریم خانه مىبرد
روزى حضرت على ۷از جلوى قاابى مىگذشت قااب از او خواسدت
 1ابن ابىامحدید ،شرح نهج البالغه ،ج  ،0ص ۱06
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كه از گوشتهاى تازه ببرد حضرت فرمود :پومى همراه نددارم قاداب گفدت:
نسیه ببر ،بعد پومش را مىآورى حضرت در پاسخ فرمود :اگدر بده شدکم خدود
1
بدهکار باشم ،بهتر از آن است كه بدهکار شخص دیگر باشم
ـاختالفهایزناشویی 


شددن
در رقابت ناسامم با دیگران ،هماهنگى اقتاادى وجود ندارد و بدا مطدرح ی
پیاپى خواسدتهها توسدط زن ،مدرد احسداس ارزشدمندى را از دسدت مىدهدد؛
هنگددامى كدده احسدداس ارزشددمندى در مددرد خدشددهدار مىشددود ،خل وخددوى
ظدداهربینى و دنیدداطلبى بددر رفتددار و گفتددارش حدداكم مىشددود كدده پیامددد آن،
رختبستن صمیمیت در روابط همسدران و بداالرفتن اخدتالفهداى زناشدویى
است
ـاحتمالافزایشخیانتم ردبههمسر 

تمندى زنان ،كانون خانه را گرم نگه مىدارد؛ امدا زندانى كده
بشاشبودن و رضای
ی

دچار عارضه چشموهمچشمى هسدتند ،همیشده مدأیوس و ناخشدنودند مدرد و
فرزندان نیز همچون زن كه آرامش را در داشتههاى دیگران جستوجو مىكنند،
آرامش را در خارج از خانواده مىجویند این موضوع ،احتمال خیاندت مدرد بده
زن یا احتمال عش هاى خیابانى را در فرزندان افزایش مىدهد
 .3پیامدهای اجتماعی
ـافزایشآمارطالق 

آمار باالى زنان متقاضى طالق ،نشان مىدهد كده میدزان رضدایتمندى زندان از
زندگى زناشویى ،نسبت به گذشته كاهش یافته« :در تیرماه سال  ،93اعالم شده
 1جواد محدثى ،اخالق معاشرت ،ص 0۴۱
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است كه هفتاددرصد تقاضاهاى طالقها از سدوى زندان ،سدهدرصدد از طدرف
1
مردان و 21درصد توافقى بوده است »
بیتوجهیبهنیازمندانجامعه 


مقایسه شرایط زندگى خود با باالدستان ،باع مىشود «حرص» در آدمى زنده
شود فرد حریص ،به دمیل انبوه خواستههایش همیشه خود را نیازمند مىداندد و
هی گاه در خویشتن ،توان دستگیرى از نیازمندان را نمىبیند
ـسایرناهنجاریهایاجتماعی


دزدى و رشوهخوارى ،افزایش بیمارىهاى روانى و افسردگىها ،خشونتآمیزبودن روابدط
بین فردى ،اشاعه غیبت و بدگویى دیگران در خانوادهها ،رواج مادرفگرایى و وابسدتگى
اقتااد كشور به واردات غیرضرورى ،همگى ریشده در چشدموهمچشدمىها و دورى از
معنویت دارد
راهکارها

براى برونرفت از معضل چشموهمچشمى ،راه حلهاى ذیل پیشنهاد مىشود:
 .1تقویت روحیه قناعت و شکرگزاری

ِ
در روایت آمده است« :أولف اَّلل تعاىل إىل ْاوْ  :7و َا ُ ِ
وهم یط ُّل ُبّونَا ُ
عت الغّنف فی ال َقّنا َعة ُ
َ َ
َ
فی ک َّثر ِة ا ِاَ فوا یِ ُدُ و َن ُ ؛ 2خدداوند مدتعال بدده داود ۷وحدى كدرد :تدوانگرى را در

قناعددت نهددادهام؛ امددا مددردم آن را در فراوانددى مددال مددىجو ینددد ازایددنرو،
نمىیابندش »
 02پایگاه اینترنتدى ایسدنا ،بده نقدل از :رئدیس سدازمان ثبدت اسدناد و امدالک كشدور ،نشدانى:
www.isna.ir
 0۱محمدباقر مجلسى ،بحار األنوار ،ج  ،۴۴ص  ،۷۵۱ح 20
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حلقه مفقوده زندگىها در عار حاضر ،آرامش است و تنها انسان «قدانع»،
از آرامش بهرهمند است
 .2مقایسه خود با افراد فرودست در امور مادی

ِ
اّو
اّو َقک ُْم َف ُه َ
اّو َف ْ
رسول خدا 9مىفرماید« :ا ْن ُظ ُروا إِ َىل َم ْن َأ ْس َف َل مّنْک ُْم َو َال َتّنْ ُظ ُروا إِ َىل َم ْن ُه َ
َأ ْج ُدَ ُر َأّنْ َال َت ْز َْ ُروا نِ ْع َم َة اَّللَِ؛ 1در امور دنیا ،به پایینتر از خود نگاه كنید و به باالتر از

خود منگرید؛ در این صدورت ،نعمدتهداى خداوندد را كده از آن برخورداریدد
كوچک نخواهید شمرد »
مقایسه خود با كسانى كه امکانات مادى بیشترى دارند (مقایسه صدعودى)،
باع حسرت و حزن طوالنى مىشدود؛ امدا قیداس وضدع خدود بدا فرودسدتان
(مقایسه نزومى) ،باع بزرگنمایى نعمتهایى مىشود كه خداوند به مدا عطدا
كرده است افزایش رضایت از زندگى ،حاصل چنین مقایسهاى است
ُ
 .3توجه به آسیبهای دینی و اخروی حسادت

حسادت و چشموهمچشمى ،مایده آفدت دیدن ،ازبدینبرندده ایمدان ،خدروج از
والیددت و دوسددتى ح د  ،دشددمنى بددا تدددابیر خداونددد ،عدددم قبددومى طاعددت،
پذیرفتهنشدن توبه و شفاعت ،ازبینبرنده خوبىهدا و منشدأ بسدیارى از گناهدان
2
است
 .4مدیریت معاشرتها

در معاشرت با افدراد و خانوادههدا ،عدالوه بدر امدورى چدون تددین و اصدامت،
 1محمد بن حسن فتال نیشابورى ،روضة الواعظین ،ج  ،2ص۷۵۷
 2ر ک :كلینى ،الکافی ،ج  ،2ص ۱1۴؛ ّ
حر عاملى ،وسائل الشزیعه ،ج  ،0۵ص ۱66؛ حسدین
نددورى ،مسززتدرک الوسززائل ،ج  ،02ص 21؛ احمددد نراقددى ،مع دراج امسددعادة ،ذیددل بح د
«حسادت»
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همطبقهبودن و یکسانى اوضاع مامى باید در نظر گرفته شود؛ تا ایدن مسدوله بده
مقایسه صعودى منجر نشود امام باقر ۷خطاب به شخاى فرمدودَ « :ال ُتَاالِ ِ
س
1
ْاْلَغّْن ِ َی َاء َفإِّنَ ا ْل َع ْب ُدَ ُ َیالِ ُس ُه ْم َو ُه َّو َی َرى َأّنَ َّللَِ َع َّل ْی ِ نِ ْع َم ًة َف ََم َی ُقّو ُم َلنَتَف َی َرى َأّنْ َل ْی َس َّللَِ َع َّل ْی ِ نِ ْع َماة؛
با ثروتمندان همنشین نشوید؛ زیرا بنده با آنان همنشین مدىشدود ،درحدامىكده
معتقد است خدا به او نعمت داده و برنمىخیزد تا معتقد مىشود كه خددا هدی
نعمتى به او نداده است »
 .5مجهزشدن مردان به مهارتهای مهرورزی

ً
معموال كمبودهاى عاطفى به صورت رفتارهاى غیرطبیعى بروز مىكندد پدیدده

چشموهمچشمى میان برخى زنان ،نشانه وجود نوعى نیداز بدراى جلدب توجده
اطرافیان و مورد تأیید قرارگرفتن از سوى آنهاست ازاینرو ،مردان نباید از توجده
به قابلیتهاى ذاتى همسر خود غفلت ورزند
 .6افزایش عالقه به مطالعه

مطامعه ،باع وسدعت فکدر انسدان مىشدود آنچده مناسدبترین بسدتر بدراى
دنیاى ذهنى افدراد اسدت
چشموهمچشمى است ،كوتاهى فکر و كوچکبودن ی

زنان اهل مطامعه ،قدرت تجزیه و تحلیل بیشترى دارند و متن زندگى را قربدانى

پشت پرده تجملگرایى را بهدرستى مىبینند بدیهى
حواشى نمىكنند این زنان ،ی
است كه مطامعه كتب مدذهبى و ادبیدات كالسدیک فارسدى ،مىتواندد زندان را

ررفاندیش نموده ،آنها را در مقابل تهاجمات فرهنگى ،بیمه سازد
 .7توجه رسانهها به محتوا

اگر رسانههاى جمعى ،مفاهیم عمی تر و ارزشمندترى را مورد توجه قرار دهند،
 0شیخ صدوق ،األمالی ،ص ۱26

410

ره توشۀ راهیان نور رمضان  ،4991ويژۀ خواهران

مخاطبان نیز به همان اندازه مىكوشند به الیههاى درونىتر زندگى توجه كنندد؛
متأسددفانه ،امددروزه نمددایش وسددایل مددوكس و غیرضددرورى ،جددزء جداناپددذیر
سریالهاى تلویزیونى در كشور ما شده است
سخن پایانی

برجستهترین دمیل چشموهمچشمى ،فقر فرهنگى و عدم بلو منط اسدت كده
باع مىشود فرد به جاى صرف قابلیت خود در كارهداى مثبدت ،آن را صدرف
رقابت ناسامم با دیگران كند بر متومیان فرهنگدى ،از جملده مبلغدان اسدت كده
فرهند جامعه را به سوى منشأ اصلى ،یعندى سدبک زنددگى اسدالمى و ایراندى
سوق دهند تا شاهد تغییر سلیقه اجتماعى و ذایقه مردم به سوى فرهندد بیگانده
نباشیم

