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 اشاره
دهنده  سدوق ،رخ دهددمعندوى  بعاد مثبدت وبا مبناى اخالقى در اف  اگر« رقابت»

سازی سدقوو آدمدى از قلده  زمینه« رقابت ناسامم»آدمى به سوى كمال است؛ اما 
چه ممکن است در میدان مدردان نیدز  شود  رقابت ناسامم، اگر بلند انسانیت مى

شددناختى و  روان وجددود داشددته باشددد، امددا فراوانددىی ایددن پدیددده، بدده دالیددل
« رقابدت ناسدامم»تر است  در این نوشتار،  شناختى، در بین زنان مشهود جامعه

ها و علدل، جلدوه،  برابر دانسته شده، ریشده« چشمى وهم چشم»با تعبیر عامیانه 
 شود  مى گیرى از منابع روایى بررسى  آثار و راهکارهاى مقابله با آن، با بهره

 شناسی اهمیت و مفهوم

جتماعى در دو گروه زنان و مردان متفاوت اسدت؛ از اهاى  بروز ناهنجارىمیزان 
كه بعضى دیگدر از  بیشتر است؛ چنان« زنان»، در «رقابت ناسامم»پدیده  جمله

 شود  گیر مردان مى هاى اجتماعى، مانند اعتیاد، بیش از زنان، دامن ناهنجارى
نگیزه انسدان بدراى را باید در ا« چشمى وهم چشم»یا « رقابت ناسامم»ریشه 

وجدو كدرد  ایدن پدیدده كده بدا  آوردن مادیات و ظدواهر زنددگى جسدت دست به
سدداز بسددیارى از  توانددد زمینه همددراه اسددت، مى« حسددادت»بددرانگیختن حددس 
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بر دیگران، در امدور « غبطه»با زمینه « رقابت سامم»كه  ها باشد؛ درحامى آسیب
سازد  قرآن  آدمى را میسر مى دهد و مایه پیشرفت و كمال معنوى و علمى رخ مى

ِِ یََ اَفاْسانَتَبُِقّوا اْلا»فرمایدد:  كریم مى در كارهداى نیدک، از یکددیگر سدبقت  1؛ا
  «بگیرید 

معنا شده اسدت  امبتده « رقابت در تجمل»،  2چشمى، در فرهند وهم چشم
شدود؛ بلکده  خالصده نمى« رقابدت در تجمدالت»نگرانى درباره این پدیده، به 

پنهان رقابتی ناسامم، تا آنجاست كه جاى پاىی طیف وسیعى از  پیامدهاى پیدا و
توان در آن دید  زنان، كدانون  هاى فردى، خانوادگى و اجتماعى را مى ناهنجارى

چشدمى یدا  وهدم ها هستند و شیوع چشدم كننده نسل عاطفه در خانواده و تربیت
كده  ىنگرى در بانوان، یعنى كژكاركردى در نقش همسرى آندان؛ درحدام سطحى

كنندده فرزنددان باشدند   بخش مدرد و تربیت باید با مدیریت و دمسوزى، آرامش
كندد و از  ، روابدط زناشدویى را دچدار اخدتالل مى كژكاركردى در نقش همسرى

سوى دیگر، وجود این ناهنجارى فکرى و رفتارى در گروه زنان، به دمیدل نقدش 
گدذرد  ا دارد و چندى نمىپرورشى و تربیتى مادران، قابلیت سرایت به فرزندان ر

شده توسط ایدن زندان، و بده عبدارتى فرهندد حداكم بدر  كه مردان و زنان تربیت
 شود   هاى آن مى جامعه، گرفتار این ناهنجارى و آسیب

 ىدهد بانوان نشان مى« چشمى وهم چشم»در عبارت « چشم»وجود دو واره 
بینایى قرار دارندد و  شدت تحت تأثیر قوۀ كه به عارضه رقابت ناسامم دچارند، به

شود ایدن  هایشان، معیار قضاوت درباره دیگران است كه اصطالحًا گفته مى دیده
 « نگریستن سطحى»و این، یعنى « عقلشان، به چشمشان است»زنان، 

« چشدم»كسانى كه بده ایدن عارضده دچارندد، ارزش خدود را در همچنین، 
                                                           

  0۷۴  بقره، آیه 0
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كنندد  مدالک نیازهدا،  ىبینندد و خدود را در نگداه دیگدران تعریدف م دیگران مى
جداى  كده بده  هاى دیگدران اسدت؛ چندان ها و آرزوهاى این زنان، داشته خواسته

 پردازند  از دیگران مى« تقلید»، صرفًا به «تحقی »و« تفکر»
اشاره « تقلیدكننده»و « كننده تعم »قرآن كریم در داستان قارون، به دو گروهی 

اَرَج َعاَل»رداشت متفاوت داشدتند: هاى قارون، دو ب كند كه با دیدن زینت مى ََ   َف

ََ الَّذیَن ُیری ُُدوَّن ال  َقّْوِمِ  فی  َایاَة ال ُُدْنیا یا لَیَْت لَّنا ِمّثَْل ما أُوتَِی قاُروُّن إَِنُ  َلاُّذو َلا إ َعظایمٍ اْزیّننََتِِ  قا

ََ اَلااّذیَن أُوُتااّوا الِْعّْلااَم َوْیَّلُکااْم َثااّواُب اَّللَِ َخااْی   َِااْن آَمااَن *  َوَعِمااَل صاااِلاً َوال ُیَّلَقاهااا إاِلَ َوقااا

آنها كده   با تمام زینت خود در برابر قومش ظاهر شد [قارون] روزى 1؛الَصابُِروّنَ 
گفتند: اى كاش همانندد آنچده بده قدارون داده شدده  ،خواهان زندگى دنیا بودند

 كسدانى كده علدم و ؛ ومدىراستى كه او بهره عظیمى دارد ما نیز داشتیم! به ،است
بدراى كسدانى كده  ثدواب امهدى !گفتند: واى بر شما ،دانش به آنها داده شده بود

آن را  ،اما جز صدابران ؛بهتر است ،دهند اند و عمل صامح انجام مى ایمان آورده
  «ند كن دریافت نمى

دد سددوى بدداال مددى ،عقلددتگرچدده   ردپف
 

دد سددتى مددىمددر  تقلیدددت بدده پف    2ردچف
 

 چشمی وهم ها و علل چشم ریشه

 ر برشمرد:یتوان در موارد ز این مسوله را مى دالیل

 . علل اجتماعی و فرهنگی 1
هداى  داشدتهو اعتبدار   تغییدر جهدت داده هدا ارزشمتأسفانه، در جامعه امروزى 

شدود  مدالک جواندان بدراى یدافتن  تلقى مى هاى معنوى ارزش بیشتر از ،مادى
                                                           

   ۴1و  ۴۳  قاص، آیه ۱
   مثنوى معنوى 2
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مقابل، در بررسى ها در ارزیابى طرف  همسر، مانند گذشته نیست حتى خانواده
هداى  كنندد؛ بسدیارى از مالک جوانانشدان را همراهدى مى« معیارهاى ظاهرى»

اى كدده كمتددرین تددأثیر را در موفقیددت ازدواج دارد، جددایگزین  مددادى و حاشددیه
اسدت كده  هایى چون: تدین، اصامت خانوادگى، نجابت یا متاندت شدده  مالک

 ها بود  روزگارى باطن و معیار اصلى انتخاب
هاى  مدذت»یدافتن  اصدامتدر كنار تأثیر قوى ابزارهاى تهاجم فرهنگدى كده 

كنند، غفلت  هاى مادى دنبال مى را تبلیغ نموده، سعادتمندى را در داشته« مادى
هدا و  هاى فرهند ایراندى د اسدالمى را نبایدد نادیدده گرفدت  توصدیه از ظرفیت

اگدر بده قدانون  ،صزحیف  سزجادیهو نهج البالغزه دستورهاى اخالقى و معنوى 
ها  نگدرى، نگداه اصدلى زنددگى بینى و عم  ها مبدل شود، ررف روشنگر زندگى

چشمى كه تنهدا یکدى از  وهم اى در منجالب چشم شود و قطعًا چنین جامعه مى
 شود  آثار ظاهربینى است، اسیر نمى

ماندن از پشتوانه مدذهبى فرهنددی مدا خالصده  مندى، تنها به مغفول این گله
تواندد  نظیر فرهنگى اسدت كده مى هاى كم ادبیات ما، یکى از ظرفیتشود   نمى

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 

ز یادگرفتن امفبا و پس ا ،ان بودكودكه ویژه كهاى ابتدایى  خانه مکتبدر »است  
انى، پندنامه كو گربه عبید زا و حلواى شیخ بهایى، موش  ، مثنوى نان «ءجز  عم»

فریدامدین عطار، گلستان و بوستان سعدى، دیوان جودى، دیوان حافظ، حسدین 
رد و    تدریس مى هایى، دانشمندان و اندیشمندان ایرانى  چنین آموزش 1«شد  كن

سفانه، امروزه با تکیه بدر علدوم وارداتدى، كمتدر جدوانی اما متأ كرد؛ را تربیت مى
خواندد و  كرده دانشدگاهى مدا، یدک غدزل از حدافظ را بددون غلدط مى تحایل

                                                           

  00۴، ص فرهنگ ایران از آغاز تا زمان حاضرتاریخ   عیسى صدی ، ۵
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است  بزارهاىهاى پندآموزی ادبیات ما كمتر شنیده شده؛ این، غفلت از ا حکایت
 خردمندى هستند   تبلیغی  رین ابزار ابال  وت اثرگذار رساترین وكه بدون شک، 

است؛ كه به وامددین و  ۷ها، یادآور حدیثى از امام صادق فلت از ظرفیتغ
هداى غربدى  هداى خدودى را بدا ارزش مسووالن جامعه، علتی جایگزینى ارزش

احادید   1؛ُمْرِجئَةُ اَا ُدیِث َقبَْل َاّْن َیْسبَِقُکْم اَِلایِْهُم اْلااباُِْروا َاْل ُداثُِکْم بِالْ » :كند گوشزد مى
کده ]و در این امر عجله كنید؛[ پدیش از آن اسالمى را به نوجوانان خود بیاموزید

 «]و فرزندانتان را گمراه سازند[  بر شما پیشى گیرند ،مخامفان گمراه

 . عوامل تربیتی، خانوادگی و فردی2
 اند از: برخى از این علل عبارت

هایدورانکودکیـمحرومیت

اند،  دكى در كنار ضعف اقتاادى، ضعفی فرهنگى داشتهافرادى كه در دوران كو
یافتن بدده امکانددات مددامى، بددا طبقددات بدداالى  در بزرگسددامى در صددورت دسددت

 گیرند تا خأل كودكى را سرپوش بگذارند  اجتماعى در رقابت قرار مى

چشمیازوالدینبهفرزندانوهمـسرایتچشم

د، مانند: تحایل، رفتن به سدفر و هاىی زندگى خو وامدینى كه براى توجیه برنامه
گیرى قدرار  هدا را مدالک تادمیم خرید مدوازم زنددگى، اقددامات سدایر خانواده

 كنند   دهند، انگیزه رقابت ناسامم را در فرزندانشان تقویت مى مى

توجهیوالدینبهمسائلتربیتیـبی

ان خود را در منزل بدا خریدد مدوازم و هددایا جبدر پدرى كه همیشه عدم حضور
كندد  مدادرى كده در  گرایدى را در فرزندد تقویدت مى كند، میدل بده مادرف مى

                                                           

  ۷۴، ص 6ج ، الکافی،   كلینى6
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فرزندش، او را با سدایر همسداالن مقایسده و   ترین اشتباه و شکست قبال یكوچک
گاهی فرزندش، برترى دیگران را اثبات مى سرزنش مى  كند   كند، در ذهن ناخودآ

بینیـاحساسحقارتوخودکم

برند، خویشتن را از نظر ارزش ذاتى، كمتدر از  بینى رنج مى خودكمافرادى كه از 
كنند و براى جبران حقارت درونى، بده تظداهر بیروندى روى  دیگران ارزیابى مى

ت یددآرامددش و مقبوم ىبددرا ىزیددچ ،از درون خددود چددون آورنددد  ایددن افددراد، مى
د در ییدأت هبدهدر آنچده جن بهار یاخت ىب ند وكن ىرون طلب می، آن را از بندابی ىنم

   ندكن ىكند، عمل م ىدا میجامعه پ

 چشمی وهم ابعاد چشم

 :ها چشمى در خانواده وهم ترین ابعاد چشم اصلى

 ازدواج. 1
دهد؛ تا آنجدا  چشمى در تمام مراحل ازدواج جوالن مى وهم در جامعه ما، چشم

 كه:
و  محاسدبه ىشمسد ىهجدر یکى از اقوام، سال تومد دختر خود را بهچون د 

 تعیدین ه طدالسک ىهخامنش به سالی اى دیگر،   خانواده ،استكرده  مهریه تعیین
 ها، بیشتر شود!  كند تا تعداد سکه مى

قددالم غیرضددرورى در جهیزیدده عددروس، بددیش از كاالهدداى ضددرورى و  ددد اف
نبار وسایل، شبیه كرده است   قلى عروس و داماد را به اف  كاربردى است و خانه نن

هر دو طرف از یکدیگر در: تهیه جهیزیه، خرید مسدکن،  رویه د توقعات بى
برگزارى مراسم عروسى و یا انتظار دریافت هدایاى ویژه در ایدام عقدد، موجدب 

، شدیرینى خدود را از  شده دوران عقد كه زیباترین دوران زندگى یک زوج اسدت
دست بدهد و بسیارى از جوانان، از نیمه راه، قیدد عروسدى را بزنندد  مسدووالن 
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در »كنندد   ىیداد م« سونامى طالق در دوران عقدد»آمار كشور، از این واقعه به 
درصدد 27دهد كده  ها در دوران عقد رخ مى درصد طالق هاى بزرگ، چهل شهر

ناگفتده پیداسدت  1«نشدن توقعات و انتظارهاى مادى است  آنها به دمیل برآورده
 توقعات دارند   كه مادرانی زوجین و زنان اقوام، تأثیر مهمى در ایجاد

 زیبایی  جراحی.2
 دار رطدرفبسیار پن چشمى و  وهم یکى از ابعاد چشم ،جراحى پالستیک در ایران

 و ها در ایران، هفت برابر كشور آمریکاست است؛ به طورى كه آمار این جراحى
عنوان پایتخت د به ایران را بای ،رو ازاین  مربوو به عمل بینى است ،رصد آننودد

تنهدا »ایدن در حدامى اسدت كده عمل جراحى زیبدایى در جهدان قلمدداد كدرد! 
تنهدا بدراى  افدراد، درصددهشتادجنبده درمدانى دارد و  ،هدا درصد از عمل بیست

این آمار را آقایان، و نوددرصدد را  درصد دهدهند كه  زیبایى، عمل بینى انجام مى
چشدمى،  وهم در كنار پدیده چشدم رسد كه به نظر مى« شوند  ها شامل مى خانم

 2هم صحبت كرد!« بینى وهم بینى»باید از پدیده دیگرى به نام 

 پوشش و آرایش.3
ترین جلوه رقابت ناسدامم زندان و دختدران، در پوشدش و آرایدش در  كننده نگران
هاى بیرون از منزل است؛ چراكه این، یک تقلید فرهنگى است و در تقلید  محیط

راحتى تسلیم  و هنجارهاى ارزشى خود را فراموش كرده، به فرهنگى، فرد هویت
مباالتى فرهنگدى هسدتند و بده  شود؛ دیگرانى كه دچار بى هنجارهاى دیگران مى
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دمیل ضعف تربیتى و مدذهبى، اجدازه حضدور در خیابدان بدا هدر ندوع پوشدش 
هاى بلندد روى  دهند  این چنین است كه پوشیدن چکمده وآرایشى را به خود مى

راحتدى از سدوى  كه ماداقی صریحی پوشدش و مبداس شدهرت اسدت، بده شلوار
دددد بدددا  هدددا اجدددازه اسدددتفاده داده مى خانواده شدددود و در حقیقدددت، پدیدددده من

هدا  شود و ماه بعد آستین روزى مانتوها تند مىیابد   چشمى رواج مى وهم چشم
 ىپوششد ،شود مشاهده مى تازگى بهجدید بدحجابى كه  هاىداما من  ؛رود باال مى

كه از آن به جاى شلوار و با عنوان سداپورت اسدتفاده  نما است بسیار تند و بدن
   شود مى

هاست، زنانى ظاهر  در آخرامّزمان كه بدترین زمان»فرماید:  مى ۷مام علىا
 1 «مخت و عور هستند ،پوشیدن د كه در عین مباسنشو مى

 ها نوع پذیرایی در مهمانی.4
ها با یک چاى، یک نوع میدوه و تنقالتدى  شینىن روزگارى نه چندان دور، در شب

ثدلی زیبداى فارسدى  در حد نخودچى كشمش، از مهمان پذیرایى مى كردند  در مف
بده دمیدل همدین سدادگى، « مهمان، هركه باشد، در خانه هرچه باشدد »داریم: 

ها  ها با حضور انواع میوه بیشتر بود؛ اما امروزه، مهمانى  رحم وآمدها و صله  رفت
رار  هاى یخچال شبیه كشیدنی موجودى رخ قالت، به مسابقه بهو تن تر شده است  فف

وآمددهاى هدر روزه و هرهفتده را بده  هاى آن، رفدت از مسابقه تجمالت و هزینه
 سامى یکبار در عید نوروز كاهش داده است  

 چشمی وهم های چشم سایر جلوه.5
درپدى گوشدى تلفدن همدراه، سدفر بده  خرید موازم تجمالتىی منزل، تعویض پى

كشورهاى اروپایى به جاى سفر به اماكن مقدس، تعیین رشته تحادیلى بددون 
                                                           

   ۷2۴، ص األثرمنتخب امله صافى گلپایگانى،    مطف۳
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هداى  بدودن، از دیگدر جلوه درنظرگرفتن اسدتعداد شخادى و اصدرار بدر شداغل
 چشمى در بین زنان است   وهم چشم

 چشمی           وهم های چشم پیامدها و آسیب

  های فردی . آسیب1
، بددا رقابددت ناسددامم بددا دیگددران اسددت هانباشددته از دغدغدد ذهددنش فددردى كدده

كندد  ایدن افدراد،  و آرامدش را از خدود سدلب مىمذت زنددگى ورزى،  حسادت
دانند؛ آرزوهایى كه  همیشه خشنودى خود را در آینده و در رسیدن به آرزوها مى

پایانى براى آن نیست؛ چون همیشه وضعیت بهتر وجدود دارد  بده ایدن ترتیدب، 
 ۷كنند  حضدرت علدى هاى جسمى و روانى را در خود فراهم مى زمینه بیمارى

ُر اَلَسا ُِد ماا َاع َُدَلاُ َ َبا ُدَا بِصااِلبِِ  َفَقنَتَّلا ُ »فرماید:  مى َْ ن بدر حسدادت! چده یآفدر 1؛َّللِ ِ 
 « د شك ىمصاحب خود را  ،ش از همهیشه است! پیپ عدامت

 های خانوادگی . آسیب2

خانوادهبودنـمقروض

كردن در نظر دیگران، آرامدش  برداشتن در مسیر كسب مادیات با هدف جلوه گام
هداى  شود  بسدیارى از وام ها مى خانواده، قربانى اقساو بانکى و پرداخت قر 

شود؛ وسایلى نظیر یخچدالی  ، براى خرید وسایل گرفته مى هاى باال بانکى با بهره
وشى تلفن همراه  این امور، نه هایى با ظروف قیمتى و یا گ دار، ویترین تلویزیون

ندیدن این وسایل  كند، بلکه دغدغه آسیب تنها آرامش افراد خانواده را بیشتر نمى
 برد  و پرداخت اقساو بلندمدتشان، آسایش را از حریم خانه مى

گذشت  قااب از او خواسدت  از جلوى قاابى مى ۷روزى حضرت على
                                                           

  ۱06، ص 0، ج شرح نهج البالغهامحدید،  ابن ابى  1
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مى همراه نددارم  قاداب گفدت: هاى تازه ببرد  حضرت فرمود: پو كه از گوشت
آورى  حضرت در پاسخ فرمود: اگدر بده شدکم خدود  نسیه ببر، بعد پومش را مى

  1بدهکار باشم، بهتر از آن است كه بدهکار شخص دیگر باشم 

هایزناشوییـاختالف

شددنی  و بدا مطدرحهماهنگى اقتاادى وجود ندارد در رقابت ناسامم با دیگران، 
دهدد؛  ط زن، مدرد احسداس ارزشدمندى را از دسدت مىها توسد پیاپى خواسدته

وخددوى  شددود، خل  دار مى هنگددامى كدده احسدداس ارزشددمندى در مددرد خدشدده
شددود كدده پیامددد آن،  ظدداهربینى و دنیدداطلبى بددر رفتددار و گفتددارش حدداكم مى

هداى زناشدویى  بستن صمیمیت در روابط همسدران و بداالرفتن اخدتالف رخت
 است  

دبههمسرـاحتمالافزایشخیانتمر

دارد؛ امدا زندانى كده  ، كانون خانه را گرم نگه مى تمندىی زنانیبودن و رضا بشاش
چشمى هسدتند، همیشده مدأیوس و ناخشدنودند  مدرد و  وهم دچار عارضه چشم

كنند،  وجو مى هاى دیگران جست فرزندان نیز همچون زن كه آرامش را در داشته
جویند  این موضوع، احتمال خیاندت مدرد بده  آرامش را در خارج از خانواده مى

 دهد   هاى خیابانى را در فرزندان افزایش مى زن یا احتمال عش 

 اجتماعی . پیامدهای 3

ـافزایشآمارطالق

میدزان رضدایتمندى زندان از  كده دهد نشان مى ،آمار باالى زنان متقاضى طالق
اعالم شده  ،93سال  در تیرماه» :یافتهكاهش  نسبت به گذشتهزناشویى، زندگى 

                                                           

  0۴۱، ص اخالق معاشرت  جواد محدثى، 1
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 از طدرف درصدد سده از سدوى زندان،ها  طالقتقاضاهاى درصد هفتاداست كه 
 1 «درصد توافقى بوده است21مردان و 

توجهیبهنیازمندانجامعهبی

در آدمى زنده « حرص»شود  مقایسه شرایط زندگى خود با باالدستان، باع  مى
داندد و  ه خود را نیازمند مىهایش همیش شود  فرد حریص، به دمیل انبوه خواسته

 بیند  گاه در خویشتن، توان دستگیرى از نیازمندان را نمى هی 

 هایاجتماعیـسایرناهنجاری

آمیزبودن روابدط  ها، خشونت هاى روانى و افسردگى خوارى، افزایش بیمارى دزدى و رشوه
گرایى و وابسدتگى  مادرفها، رواج  بین فردى، اشاعه غیبت و بدگویى دیگران در خانواده

ها و دورى از  چشدمى وهم اقتااد كشور به واردات غیرضرورى، همگى ریشده در چشدم
 معنویت دارد  

 راهکارها 

 شود: هاى ذیل پیشنهاد مى چشمى، راه حل وهم رفت از معضل چشم براى برون

  . تقویت روحیه قناعت و شکرگزاری1
َْ تعاىل    أوَلف اَّلل »در روایت آمده است:  طُّلبُّوَناُ  یالَقّناَعِة وُهم  ی: َوَاعُت الِغّنف ف7إىل ْاو

َِ فوا ک یف رد: تدوانگرى را در كدوحدى  ۷خدداوند مدتعال بدده داود 2؛ ُُدوَن ُ یِ ّثَرةِ ا ا
 ،رو نیددازا  ندددیجو امددا مددردم آن را در فراوانددى مددال مددى ؛ام قناعددت نهدداده

 «ش ابندی نمى
                                                           

   پایگاه اینترنتدى ایسدنا، بده نقدل از: رئدیس سدازمان ثبدت اسدناد و امدالک كشدور، نشدانى:02
www.isna.ir  
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، «قدانع»ها در عار حاضر، آرامش است و تنها انسان  حلقه مفقوده زندگى
 مند است   از آرامش بهره

 . مقایسه خود با افراد فرودست در امور مادی2

اْنظُُروا إىَِل َمْن َأْسَفَل ِمّنُْکْم َواَل َتّنْظُُروا إىَِل َمْن ُهاَّو َفاّْوَقُکْم َفُهاَّو »فرماید:  مى 9رسول خدا

َُْروا نِْعَمَة اَّللَِ َأْج َُدُر َأّنْ  به باالتر از  و كنید تر از خود نگاه به پایین ،در امور دنیا 1؛اَل َتْز
كده از آن برخورداریدد را هداى خداوندد  نعمدت ،در این صدورت ؛خود منگرید

 «شمرد  واهیدنخكوچک 

مقایسه خود با كسانى كه امکانات مادى بیشترى دارند )مقایسه صدعودى(، 
شدود؛ امدا قیداس وضدع خدود بدا فرودسدتان  حزن طوالنى مىباع  حسرت و 

شود كه خداوند به مدا عطدا  هایى مى نمایى نعمت )مقایسه نزومى(، باع  بزرگ
 اى است  كرده است  افزایش رضایت از زندگى، حاصل چنین مقایسه

  های دینی و ُاخروی حسادت . توجه به آسیب3
ایمدان، خدروج از  هبرندد نآفدت دیدن، ازبدیچشمى، مایده  وهم حسادت و چشم

، خداونددد، عدددم قبددومى طاعددت تدددابیر والیددت و دوسددتى حدد ، دشددمنى بددا
هدا و منشدأ بسدیارى از گناهدان  برنده خوبى ازبین ،توبه و شفاعت نشدن پذیرفته
 2است 

 ها . مدیریت معاشرت4
هدا، عدالوه بدر امدورى چدون تددین و اصدامت،  در معاشرت با افدراد و خانواده

                                                           

  ۷۵۷، ص2، ج الواعظین ةروض  محمد بن حسن فتال نیشابورى، 1
؛ حسدین ۱66، ص 0۵ج وسائل الشزیعه، ؛ حّر عاملى، ۱1۴، ص 2، ج کافیال   ر ک: كلینى،2

معددراج امسددعادة، ذیددل بحدد   احمددد نراقددى، ؛ 21، ص 02ج مسززتدرک الوسززائل، نددورى، 
  « حسادت»
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و یکسانى اوضاع مامى باید در نظر گرفته شود؛ تا ایدن مسدوله بده  بودن طبقه هم
االِِس »خطاب به شخاى فرمدود:  ۷مقایسه صعودى منجر نشود  امام باقر اَل ُتَ

 1؛یَْس َّللَِِ َعَّلیِْ  نِْعَماة  اْْلَْغّنِیَاَء َفإَِّن الَْعب َُْد ُیَالُِسُهْم َوُهَّو َیَرى َأَّن َّللَِِ َعَّلیِْ  نِْعَمًة َفََم َیُقّوُم َلنَتَف َیَرى َأّْن لَ 
كده  درحدامى ،شدود مدى زیرا بنده با آنان همنشین ؛با ثروتمندان همنشین نشوید

شود كه خددا هدی   خیزد تا معتقد مى به او نعمت داده و برنمى خدا معتقد است
  «نعمتى به او نداده است

 های مهرورزی . مجهزشدن مردان به مهارت5
ده یدپدكندد   معمواًل كمبودهاى عاطفى به صورت رفتارهاى غیرطبیعى بروز مى

جلدب توجده  ىاز بدرایدن ىوجود نوع ه، نشانخى زنانان بریم ىچشم وهم چشم
مردان نباید از توجده  رو، ازاین آنهاست  ىد قرارگرفتن از سوییأان و مورد تیاطراف

  هاى ذاتى همسر خود غفلت ورزند به قابلیت

 یش عالقه به مطالعه . افزا6
ترین بسدتر بدراى  شدود  آنچده مناسدب مطامعه، باع  وسدعت فکدر انسدان مى

بودن دنیاىی ذهنى افدراد اسدت   چشمى است، كوتاهى فکر و كوچک وهم چشم
زنان اهل مطامعه، قدرت تجزیه و تحلیل بیشترى دارند و متن زندگى را قربدانى 

بینند  بدیهى  درستى مى گرایى را به تجملكنند  این زنان، پشتی پرده  حواشى نمى
تواندد زندان را  است كه مطامعه كتب مدذهبى و ادبیدات كالسدیک فارسدى، مى

 اندیش نموده، آنها را در مقابل تهاجمات فرهنگى، بیمه سازد   ررف

 ها به محتوا  . توجه رسانه7

تر و ارزشمندترى را مورد توجه قرار دهند،  مفاهیم عمی  ى،هاى جمع اگر رسانه
                                                           

  ۱26، ص األمالی  شیخ صدوق، 0



  ، ويژۀ خواهران4991راهیان نور رمضان ره توشۀ  410

د؛ زندگى توجه كنند تر درونىهاى  كوشند به الیه مخاطبان نیز به همان اندازه مى
ر ی، جددزء جداناپددذوسددایل مددوكس و غیرضددرورىمتأسددفانه، امددروزه نمددایش 

 هاى تلویزیونى در كشور ما شده است  سریال

 سخن پایانی

 اسدت كده فقر فرهنگى و عدم بلو  منط  ،چشمى وهم ترین دمیل چشم برجسته
صدرف  ، آن رامثبدتدر كارهداى خود قابلیت  صرف شود فرد به جاى باع  مى

بر متومیان فرهنگدى، از جملده مبلغدان اسدت كده   كندناسامم با دیگران   رقابت
جامعه را به سوى منشأ اصلى، یعندى سدبک زنددگى اسدالمى و ایراندى  فرهند

و ذایقه مردم به سوى فرهندد بیگانده اجتماعى  هلیقشاهد تغییر س سوق دهند تا
  نباشیم 

 
 


