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ما توی این پادکست در مورد یکی از مسائلی صحبت (  1) 

درگیر  می  باهاش  روزمره خیلی  زندگی  شاید شما هم در  کنیم که 

  بشنویم   مبینابودید: »مقایسه«. بگذارید این موضوع را از زبان خود  

ی شما تا حاال با کسی  احتماال همه: »که این جستار رو ایجاد کرده 

ای اصال  نظرتون  به  شدید.  کالس  مقایسه  توی  من  درسته؟  کار  ن 

به نظرم این کار خیلی بده    .شمموسیقیم خیلی با دیگران مقایسه می 

ی  هم که انگار تجربه   نیلوفر«  و هر فردی باید با خودش مقایسه بشه.

منم از مقایسه کردن خوشم  گه: »خوبی نداشته و دلش خیلی پره می 

تن ولی آدم  آد. هر کی یه استعدادی داره و همه مثل هم نیسنمی

«  تونه رو انجام بده.باید تمام تالشش رو بکنه تا بهترین کاری که می 

تِپرسه که: »اما می   نعیم یا  سال  ما دوست نداریم جای استیو جابز 

نیست؟با نوعی مقایسه  این خودش  و  بهترین    شیم؟  ما  اگر  یا مثال 

شاگرد کالس باشیم و بقیه را با ما مقایسه کنند حس خوبی است یا  

 «  ه؟ن

اگمی   مبینا(  2)  که  جا  هگه  استیو  داریم  باشیم  دوست  بز 

است مقایسه  جور  یک  می   خودش  هم  مدرسه  مورد  در  گه:  و 
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وقتی    کنن.واقعیتش اینه که معلما زیاد من رو با بقیه مقایسه می »

چون فکر    ،شمخیلییییییی زیاااااادد ناراحت می   افته مناین اتفاق می 

بچه می  اون  اگه  مقایسه کنم  با من  که  کردنای  و    ش  ریاضی  توی 

رشته هنری یا ورزشی    یه   فیزیک استعداد یا عالقه نداره، ممکنه توی 

ها خیلی موفق باشه. درسته که وقتی  مهارت داشته باشه و توی اون

گم که مقایسه  لی بهشون می شم وان خوشحال می معلما ازم راضی 

وقت من   برای همین هر  می   رونکنن.  ناراحت   بیشتر  کننمقایسه 

م اگه جای اون بچه بودم ته دلم  کنشم تا خوشحال. چون فکر می می 

هم در    غزل«  خورد.شدم و از مبینا حالم بهم می چقدر ناراحت می 

مقایسه می  »مورد  مگه:  پیش  با آی گاهی هم  رو  ما خودمون  که    د 

می  مقایسه  بَ  کنیم خودمون  اینم  می و  فکر  من   . جای  ده  به  کنم 

به  که  گه بهتره  می   گالره «   مقایسه بهتره از بقیه الگوبرداری کنیم.

های بقیه را به اون  جای این که آدما رو با هم مقایسه کنیم و خوبی 

 آدم نشان بدیم؛ اشکاالتش رو به خودش بگیم تا درستش کنه.  

سوال    ماجد  (3) یک  اما  است  موافق  بقیه  حرف  با  هم 

و توضیح  «  شه مقایسه نکرد؟اصال توی دنیای واقعی می : »پرسهمی 

گن اگه مقایسه تعطیل بشه، حرکت و تکاپو  ها می ده که بعضی می 
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می  تکمیل    آفرین نوش شه.  تعطیل  رو  ماجد  حرف  جورایی  یک 

ای دارن  ایسه شن حالت مقهایی که وارد مغز ما می کنه: »کل داده می 

شن های دیگه مقایسه می ها هم مدام با داده و حتی خود اون داده 

دس  کنترلشون  هم  باز  میولی  مقایسه  اون  و  ماست  باعث   تونه ت 

موافقه و به نظرش    آفریننوش با کلیت حرف    مبینا«  پیشرفت بشه.

به دنیا می انسان اولین روزی که  از  گر »مثبت«  آن ذهن مقایسه ها 

ها  ترها و مخصوصا مدرسهای که بزرگ بعدا به خاطر مقایسه دارن اما 

می  می انجام  حسادت  به  تبدیل  کم  کم  مثبت  حس  اون  شه.  دن 

خواد می   یراهنمای  مبینا خودش معلمه و برای همین از    آفرین نوش 

گه:  هم می   مبینامثبت بکنه؟ و  یکه چه کارهایی در جهت مقایسه

ای مقایسه  ی دیگه با بچه   رو ای  نباید هیچ بچه   معلم  به نظرم اصال»

قیافه  که  جوری  همون  چون  نیستکنه  هم  شبیه    ، هاشون 

 «استعدادشون هم شبیه هم نیست.

می  افشین   (4) بقیه  مثل  خوبی  هم  کار  مقایسه  که  دونه 

تونه مفید باشه و یک  می   مقایسه   گه کهنیست اما از اون طرف می 

مقایسه  گه: »می  مبینابا توجه به حرف ناپذیر. و جاهایی هم اجتناب
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ار خاص باشه. مثال معلم فقط  قتی ایراد داره که بر اساس یک معیو

ها را با هم مقایسه کنه.  به خاطر نمره، ثروت یا موقعیت شغلی بچه 

ها فراهم  ی بچه اگر یک معلم بتونه موضوعات مختلفی رو برای مقایسه 

داده و کسی هم ناراحت و    ی مثبت رو نشونکنه، این طوری مقایسه 

  2۰کنه که نمره هنوز ته دلش فکر می اما  نعیم شه.«سرخورده نمی 

و    مبیناو ارزشش بیشتره اما  بهتره    ورزش   2۰فیزیک و ریاضی از  

 کنن که اینا هیچ فرقی با هم ندارن. خیالش رو راحت می   آفریننوش 

ی  مقایسه : »زنهی دیگر حرف می از یک مقایسه   سحر   (5)

بابای سحر خیلی با مقایسه موافق نیستن و    و  مامان  «.خواهر برادرها

ی سنی خودش هم با خواهرش زیاده و برای همین یک مثال  فاصله

های من دوقلو هستن. خیلی کم  دخترخاله زنه: »دیگه برای جمع می 

ایسه نکردن دوقلوها یکم  شن ولی به هر حال مقبا هم مقایسه می 

ن  وش ی مدرسهو بعد از خاطره   شن.«سخته و گاهی با هم مقایسه می 

که تازه    هم  علی هاش مقایسه شده.  کالسیگه که مثل بقیه با هم می 

.  گهبه خاطر انتخاب این موضوع »آفرین« می   مبینا به    از راه رسیده 
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  ه ی از همه    ، بیشتر دنبال راه حله  افشین   مثلبعدش، از اونجایی که  

 پرسه:  سوال می 

(6« از  (  مقایسه بخشی جدانشدنی  بگیریم که  فرض  بیاید 

روزمره  مواجه  زندگی  باهاش  باید  جوری  چه  حاال  خب،  ماست.  ی 

هم در    مبینا«  بشیم و به بهترین شکل ممکن ازش استفاده کنیم؟ 

می »جواب  کوچیکگه:  وقتی  می من  سعی  خیلی  بودم  کردم  تر 

تر شدم و وارد دبیرستان شدم سعی  و وقتی بزرگ   محترمانه تذکر بدم 

ها ناراحت نشم و اصطالحا یه گوشم در باشه و  کردم از این مقایسه 

  علی کنه و به خاطر آفرینی که  شیطنت می   نعیم«  یه گوشم دروازه. 

می   مبینا به   ازش  مقایسه  گفته  جور  یک  این  خود  االن  که  پرسه 

اینکه به یه نفر بگیم آفرین، در واقع باعث نمیشه که آدمهایی  نیست؟  

 شون آفرین نگفتیم رو مورد مقایسه قرار داده باشیم؟ ای که به دیگه 

می   علی (  7) در جواب  یک  درسته!  »گه:  هم  این خودش 

هرچند  است.  مقایسه  مقایسه   جور  برخالف    هااینجور  حدی  تا 

با این موضوع    ه؛ناخودآگاه  های قبلی مقایسه  اما من خودم همیشه 

درونی  احساس  باید  کجا  تا  که  حتی  درگیرم  یا  کنم  کنترل  را  ام 
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،  ک نفر را بیشتر دوست دارمسرکوب کنم؟ وقتی به هزارتا دلیل ی

می  اینکه  چطوری  ترس  از  نکنم،  تحسینش  بقیه  جلوی  بقیه  تونم 

با اون آدم   چه طوری    شدن؟  مقایسهناراحت بشن و احساس کنن 

از نظر    باید این احساس درونی رو در ارتباط با دیگران کمتر کنم؟«

نمی   مبینا آدمی  می هیچ  ولی  کنه  کنترل  رو  به  تونه خودش  تونه 

 ی بهتری اون آدم رو تشویق کنه.  شیوه 

دوتا  (  8) جز    سحرما  دومی  که  داریم  سروک  تیم  توی 

ناراحت    سحر  نماها است.  راه از مقایسه شدن  بقیه  راهنما هم مثل 

شده اما از یک جایی به بعد دیگر خیلی برایش مهم نبوده و در  می 

که    علی جواب   بکنیم پرسیده  هم  »می   ،چیکار  از  میگه:  تونیم 

طبیعت الگو بگیریم. طبیعت بهترین معلمه. یک اردک برای این که  

کنه و  گیره با بقیه بدرفتاری نمیتر شنا یاد می هاش زودیکی از بچه 

ای  بینه. توی طبیعت رقابت هست اما مقایسه همه رو به یک چشم می 

فکر   نهایت هم  در  و  آوردیم  به وجود  رو ما  مقایسه  نیست.  در کار 

 «ها میشه. کنم باعث حسادت و کینه و خشم توی انسان می 
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ذاتی    کریما  (9) رو  مثل    دونه می مقایسه  فکر    نعیماما 

اگر من  تونه بهش کمک کنه: »کنه که مقایسه با افراد بهتر می می 

خودم رو با یه نفر که اخالقش از من بهتره یا صبورتره مقایسه کنم  

م  گیرم. من اگه با یکی بهتر از خود و یاد می   ی خوشایندیه برایم تجربه 

بته بگم  ست خودم هم نیست و الکنم. دمقایسه بشم اصال کیف می 

این خوش اومدن اصال چیز خوبی نیست. کال نسبت به مقایسه باید  

گه که این  هم می   آفرین نوش «  تفاوت بود. چه مثبت، چه منفی. بی

گه:  کنه و می کنه و مدام خودش را با بقیه مقایسه می کارِ بد رو می 

تر از  شه. چه با باالتر از خودت و چه با پایینل می خیلی بده. آدم خُ»

 «  خودت مقایسه کنی. 

  علی پونگی بین وگوی پینگ از اینجا به بعد یک گفت( 1۰)

من  گه: » شه و می هم وارد این بحث می  علیشه. شروع می  مبیناو 

ی کاریم با کسایی که ازم  ها مثل زمینه خودم رو توی بعضی زمینه 

کنم؛ البته به قصد یادگیری و الگوبرداری. البته  جلوترن مقایسه می 

ل واسه من خیلی مثبته.  اقی من بیشتر از جنس غبطه خوردنه و البرا

کنم که بیشتر از  ی غیرکاری هم گاهی خودم را مقایسه می در زمینه 

« مثال  خوردنه.  حسرت  خالقه،  جنس  چقدر  فالنی!  حال  به  خوش 
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می چق سفر  چقدر  حالیشه،  چیز  آزاردهنده  در  خیلی  ولی  کنه...« 

نوع سوم هم دارم که سعی    آیندم هست. یکنیست و حتی خوش 

آید. از این جنس که »ای  کنم کمترش کنم و ناخودآگاه پیش می می 

از   اش  دیدم همه  نوشتم  رو  اینا  که  االن  بودم.«  فالنی  کاش جای 

مقایسه  باالدستیجنس  با  خودم  با  ی  را  خودم  کمتر  و  بوده  ها 

مقایسه می دستیپایین که چیز  ها  بهش فکر کنم  بیشتر  باید  کنم. 

به  گه: »در جواب می  مبیناخوبیه یا بد؟ )احتماال نه این، نه اون(«.  

کردن بهتر بود چون  تر مقایسه می نظرم اگه آدما خودشونو با پایین

هم موافقه    علی   کردن که چقدر چیزای خوب دارن.«به این فکر می 

تری  شه که آدم زندگی راحتها باعث میکه مقایسه با پایین دستی 

تو تا حاال کوه رفتی؟ وقتی  پرسه: » اما یک سوال هم می داشته باشه  

به نظرم    البته  ی نگاهت بیشتر به قله است یا به پایین؟رداری باال می 

درد   گردن  سر  آخر  کنی  نگاه  خیلی  پایین  به  چه  و  باال  به  چه 

فرو  به گفته   مبیناگیری.«  می  فکر  به  دقیقه  عالمه  ی خودش یک 

رسه: »تعادل«. یعنی نه خیلی باال  ه می ره و  در نهایت به یک کلممی 

 را نگاه کنه و نه خیلی پایین رو. 
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ی کلیدی. حاال دست گذاشتی رو نقطه گه: »می   علی و  (  11)

ی سرمون تو  دونی قسمت سخت ماجرا کجاس؟ این که بفهمیم کِ می 

کار خودمون باشه و کِی یه نگاه به باال بندازیم و کِی یه نگاه به پایین.  

تعاریفی که از    تمامانجام بده با    رو به نظرم اگر کسی بتونه این سه تا  

خوشبخت  داریم،  می   مبیناو  .«  ه خوشبختی  تایید    ماجد کنه.  هم 

ها حرف   زنه و بعد از شنیدن تمامهای این جستار را می آخرین حرف 

ها توی یه رقابته و  بیشتر انداختن بچه  ، توی مدرسه مقایسه گه: »می 

کنیم شاید برای اینه که بهتر  ه مقایسه می یوقتی خودمون رو با بق

زندگی کنیم ولی در نهایت انگار این خود مقایسه نیست که برای ما  

کننده است بلکه قصد و غرضی که از اون مقایسه داریم حال ما  اذیت

نهایت جمله  کنه.«بد می   رو کنه که:  اش را این جوری تمام میدر 

اولین موجودی که مقایسه رو باب کرد ابلیس بود که به خدا گفت  »

و مبینا هم    انسان رو از خاک آفریدی و من از آتشم. پس من بهترم.«

 گه:  های ما یک بیت شعر می برای پایان تمام حرف 

نمود، پیش انوار خدا ابلیس  ا هاول آن کس کین قیاسک»

 « بود


