عبور از نقطه کور
نکاتی درباره آسیب قضاوت های نادرست در روابط بین فردی
و راه کارهایی برای رهایی از این دام
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تقدیم به همه کسانی که به رشد و بهبود فردی
اهمیت میدهند و قصد دارند زندگی آگاهانهتری
داشته باشند.
این کتاب هدیهای است برای شما دوست عزیز
اگر آن را قابل خواندن دانستید لطفاً با دیگران به
اشتراک بگذارید.
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به جای مقدمه
سلام دوستان  .براي شروع کتاب يك آزمايش معروف و ساده داريم.
لطفاً به شكل زير نگاه کنيد  .به نظر شما کدام يك از اين خط ها بلند تر
از ديگري است؟

اگر قبلاً اين تصويررا نديده باشيد  ،مانند خيلی از افراد ،شما هم اين عقيده
را داريد که خط بالايی بلند تر به نظر می رسد  .اما اين طور نيست و هر
دو خط به يك اندازه هستند و ما به دليل خطاي ديد اين دو خط را به يك
اندازه نمی بينيم .
خيلی از ما براي تحليل و درك محيط پيرامون به حواس  5گانه خودمان
تكيه می کنيم و معمولاً به قدري به حواس خود اطمينان داريم که آنچه
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اين حواس به ما می گويند به راحتی باور ميكنيم و زحمت فكر کردن و
تحليل کردن به خودمان نمی دهيم .
وقتی به همين راحتی قضاوت ما درمورد اشياء می تواند تحريف شود ،بايد
خيلی مراقب باشيم که قضاوت ما و ادراك ما نسبت به ديگران هم می
تواند به همين راحتی و با سوء برداشتهايی که داريم دچار اشتباه شود.
همين سوء برداشتها که به نوعی نقاط کور ذهن ما هستند می توانند موجب
بروز آسيب هاي زيادي در روابط ما شوند  .در کتابی که پيش رو داريد با
هم نگاهی می کنيم به موضوع قضاوت کردن درباره ديگران و به برخی
زمينه هاي شكل گيري آن اشاره می کنيم و راه کارهايی کاربردي براي
عبور از اين نقاط کور و دستيابی به روابطی سالم و رضايت بخش معرفی
خواهيم کرد.
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از رنجی که می بریم
همه ما بهعنوان انسان دوست داريم که ارتباط خوب و درستی با ديگران
داشته باشيم .اعضاي خانواده ،دوستان و اقوام و آشنايان ،در محيط کار و
تحصيل و بهطورکلی در هرجا و موقعيتی که با ديگران ارتباط برقرار
میکنيم نياز به اين داريم تا بتوانيم هم نيازهاي خودمان را برآورده کنيم و
هم به ديگران براي تأمين خواستههايشان کمك کنيم .طبيعتاً ارتباط ما با
همه افراد به يك اندازه اهميت ندارد و ما دوست داريم با کسانی که براي
ما اهميت بيشتري دارند و وابستگی بيشتري به آنها داريم ،ارتباط بهتري
داشته باشيم .اما اگر کمی با دقت به جامعهاي که در آن زندگی میکنيم
نگاهی داشته باشيم متوجه اين واقعيت دردناك میشويم که بسياري از
آدمها از اينكه روابط صميمی ،عميق و پايداري را تجربه نمیکنند ناراحت
هستند و بهنوعی احساس تنهايی میکنند چراکه تصور میکنند آنطور که
بايد از سوي ديگران درك نمیشوند و به آنها توجه نمیشود .بهعنوان
کسی که بخشی از تحصيلات خود را در زمينه مددکاري اجتماعی و
جامعهشناسی گذرانده و همچنين در حوزه آموزش مهارتهاي زندگی
فعاليت داشتهام شاهد آسيبهاي زيادي بودهام که ريشه بسياري از آنها
ناشی از فقدان روابط درست در خانواده بوده است و البته صد افسوس که
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همت جدي براي توسعه آموزش مهارتهاي زندگی ديده نمیشود .چه
هزينههاي هنگفتی که خانوادهها صرف خوراك و تفريح و برآورده کردن
خواستههاي مختلف خود میکنند اما به موضوع مهم آموزش مهارتهاي
زندگی توجه نمیکنند و براي آنوقت نمیگذارند .به اين دليل که اين
تصور غلط را دارند که در مورد موضوعات مربوط به مهارتهاي زندگی
بهاندازه کافی دانش و آگاهی دارند و آنچه خود میدانند و عمل میکنند
درست است .اين توهم دانش و بینيازي از کسب مهارتهاي زندگی باعث
شده تا امروز شاهد اين مسئله باشيم که در زندگیهاي امروزي باوجوداينكه
امكانات مربوط به آسايش زندگی به نسبت گذشته بيشتر فراهم شده اما
آرامش و رضايت از زندگی به آن اندازه زياد نشده است .براي برخی از
مردم ،کانون خانوادهاي که قرار بود گرم و مايه آرامش باشد سرد و اسباب
فرسايش شده است .چراکه روابط گرم و صميمی بين اعضاي خانواده
کمرنگ شده و از طرفی حضور فنّاوريهاي ارتباطی و شبكههاي مجازي
هم به اين زمينه کمك کرده است؛ زيرا فضايی ايجاد کرده که افراد خارج
از قيدوبندهاي دنياي واقعی ،آزادي عمل بيشتر و مسئوليتپذيري کمتري
نسبت به روابط خود داشته باشند .از ميان آسيب هاي مختلفی که روابط
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انسانی را تحت تاثير قرار داده مسئله قضاوت کردن اهميت زيادي دارد که
در ادامه به بحث در اين باره می پردازيم.

درباره قضاوت کردن دیگران
يكی از مهمترين مسائلی که باعث ايجاد ناراحتی و کدورت در روابط بين
افراد میشود موضوع بسيار پراهميت قضاوت کردن است .قضاوت کردن
يعنی اينكه ما هر چيزي که جزو ارزش ،علاقه و سليقه ما نباشد را نادرست
و بیاهميت و اشتباه دانسته و آن را نمیپسنديم؛ يعنی در مواجهشدن با افراد
و موقعيتها خطکشی به دست بگيريم و هر چيزي که با آن برخورد داريم
را مورد ارزيابی قرار دهيم و از دستهبندي خوب يا بد براي ارزشگذاري
آنها استفاده کنيم .به اين صورت که هر چيزي مورد علاقه ما بود خوب
است و هر چيزي که باسليقه ما تفاوت داشت بد و نامطلوب است .آنچه در
موضوع قضاوت کردن اهميت دارد اين است که ما به ترجيحات خود در
مقايسه با ديگران بيشتر اهميت میدهيم و در ترازوي ارزيابی که داريم
وزن بيشتري به علاقهمنديهاي خودمان میدهيم.
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اگر به رفتارهاي روزمره خود دقت کنيم شواهد و مثالهاي زيادي در رابطه
با موضوع قضاوت میبينيم.
 در موقع رانندگی کسی که ناگهان وارد مسير حرکت ما میشود رافردي فاقد شعور میناميم.
 -کسی که در پمپبنزين يا پشت چراغقرمز با سرعت عمل کمترينسبت به توقع ما حرکت میکند را مورد بهعنوان فردي بیتوجه میناميم.
 دانشجويی که نمره خوبی از امتحان نگرفته استاد مربوطه را بابت ايننمره مقصر میداند.
 زمانی که توسط پليس جريمه میشويم و قانون در مورد ما اعمال میشودناراحت میشويم و شروع به انتقاد میکنيم و توقع داريم از جريمه کردن
ما صرفنظر کند.
 اگر آدم برونگرايی باشيم افراد درونگرا را بهعنوان افرادي گوشهگيرتلقی میکنيم و بالعكس اگر فردي باشيم که در خلوت و تنهايی خودمان
حال بهتري داريم ،افراد اجتماعی و پر جنبوجوش را غيرقابلتحمل
میدانيم.
 اگر پد ،مادر ،همسر و يا فرزند ما طبق خواسته ما اقدام نكند او را به بادانتقاد میگيريم و بیمسئوليت میناميم.
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 با ديدن وضعيت ظاهري افراد بهراحتی در مورد ساير خصوصيات آنهاشروع به قضاوت و داستانسرايی میکنيم.
 اگر وضعيت مالی خيلی خوبی داشته باشيم به خودمان حق میدهيم کهنسبت به ديگران خود را بهتر ببينيم.
 اگر فردي باشيم که موقعيت اجتماعی پايينی دارد چهبسا ثروتمندان رابهعنوان افرادي سودجو و متقلب ببينيم.
حالتی که در اين مثالها مشترك است اين موضوع است که زمانی که
ما مشغول قضاوت کردن هستيم بهنوعی در حال مقايسه کردن موقعيت
خود با ديگران هستيم .اين مقايسه به شكلهاي مختلف انجام میشود
امكان دارد ما افراد را با خودمان بسنجيم و در اين مقايسه علاقهمنديها،
ارزشها ،طرز فكر ،سليقهها ،باورها ،تمايلات و خواستههاي خودمان را
مبناي قضاوت قرار دهيم و موقعيت ،رفتار و گفتار ديگران را بر اساس
معيارهاي خودمان -که از درست بودن آنها مطمئن هستيم -میسنجيم
و به درست بودن افكار و اعتقادات خود ايمانداريم و بر اين اساس به
دنبال پيدا کردن نقاط ضعف ديگران هستيم و يا از رفتاري که نسبت
به ما دارند ناراحت میشويم.
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گاهی هم دچار ذهنخوانی میشويم و با اين تصور غلط که حتماً دليل
رفتارهاي ديگران را میدانيم به خودمان اجازه میدهيم تا بدون بررسی
بيشتر و بر مبناي تصوري که در ذهنمان نسبت به رفتار ديگران داريم
آنها را مورد قضاوت قرار دهيم.
شايد شما هم با اين موقعيت روبرو شده باشيد که در خيابان آمبولانسی
را میبينيد که آژيرکشان در حال حرکت است و از ماشينها ديگر
میخواهد که راه را براي او بازکنند .فقط کافی است که آمبولانس
خالی از بيمار باشد تا ديگران در مورد آن شروع به قضاوت و
اظهارنظر کنند که :راننده آمبولانس براي فرار کردن از ترافيك آژير
کشيده و از موقعيت خود سوءاستفاده میکند.
فردي که چنين تصوري دارد ،از درست بودن نظر خود اطمينان دارد
و بر اين مبنا قضاوت میکند درحالیکه به اين فكر نمیکند که شايد
اين آمبولانس الان تماسی دريافت کرده و خانوادهاي با بيماري داراي
مشكل اورژانسی چشمبهراه آنها هستند و جان يك فرد به اين بستگی
دارد که نيروهاي امدادگر زودتر به محل برسند و به اين دليل
آمبولانس مذکور با سرعت در حال حرکت در خيابان است.
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پرواز تلفن همراه
يكبار قرار شد همسرم به همراه دخترم براي تفريح به پارك بانوان
بروند و من هم طبق معمول سرکار بودم .نزديك ظهر براي انجام
کاري اداري نياز به مدرکی داشتم که در کيف همسرم بود .من با
گوشی همسرم تماس گرفتم ولی خاموش بود .من بر حسب اين تجربه
که درگذشته گاهی اتفاق افتاده بود تلفن همراه همسرم از شب روي
حالت پرواز مانده بود و تا پاسی از روز هم اين وضعيت ادامه داشت،
با خودم گفتم حتماً باز تلفن از شب در حالت پرواز مانده و منتظر
شدم تا بعد از مدتی دوباره تماس بگيرم و براي گرفتن مدرك
موردنظر با او قرار بگذارم .در طول مدت بيشتر از دو ساعت من چند
بار ديگر تماس گرفتم ولی وضعيت تغييري نكرده بود و موفق نشدم
تماس برقرار کنم و دست از پا درازتر و البته دلگير از اين بیتوجهی
به منزل رفتم و زمانی که همسرم به خانه آمد باکمی ناراحتی به او
انتقاد کردم .در اين لحظه همسرم گفت :من که گفته بودم قراره به
پارك بانوان برم .آنجا هم هنگام ورود بايد تلفن همراه را تحويل
بدهيم و به همين خاطر اين مسئله پيشآمده بود و من تلفنم را در آنجا
به همراه نداشتم که بتوانم پاسخ بدهم! و من که تازه متوجه موضوع
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شده بودم فهميدم که بهراحتی دچار قضاوت اشتباه شدم .صرفاً به اين
دليل که تصور میکردم در مورد علت اين موضوع بهدرستی فكر
کردم و بر همين اساس قضاوت کرده بودم.

تمرین
با توجه به تعريفی که از قضاوت شد و مثالهايی که مورداشاره قرار
گرفت در اين قسمت شما هم به  5مورد از مواردي که از قضاوت کردن
در زندگی روزمره سراغ داريد اشارهکنيد.
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اگر به رفتارها و بسياري از سوءتفاهمهايی که در خانه يا محيط کار
و اجتماع دچار آن میشويم دقت داشته باشيم متوجه میشويم که تا چه
اندازه همين قضاوتهاي ساده و تصورات اشتباه نسبت به همديگر در
بروز اختلافات و دلگيريها تأثير داشته است .ما بر اساس ذهنيتی که
نسبت به رفتار ديگران داشتيم و از درستی آن اطمينان داشتيم به راحتی
دچار اشتباه شديم.

ریشه قضاوت کجاست؟
خوب دوستان عزيز حالا که با مفهوم قضاوت بيشتر آشنا شده و
مصداقهايی از آن باهم موردتوجه قرارداديم در اين قسمت قصد داريم
تا به برخی از ريشههاي شكلگيري قضاوتهاي شتابزده اشارهکنيم تا
با شناخت اين فرايند بتوانيم کنترل بيشتري روي آن داشته باشيم و دقت
بيشتري در نحوه تفكر و تفسيرمان از موقعيتهاي مختلف داشته باشيم.
بخش مهمی از داستان قضاوت کردن به عملكرد مغز ما در هنگام
تصميمگيري برمیگردد .پس لازم است در ابتدا با چگونگی کارکرد مغز
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آشنا شويم و ببينيم مغز ما در تفسير کردن موقعيتها و رويدادها از چه
روشهايی استفاده میکند.

آشنایی با کامپیوتری پیشرفته و کممصرف

مغز ما عجيبترين و فوقالعادهترين عضو بدن ما است .اندامی که
نزديك به يك و نيم کيلو وزن دارد ولی بهتر و سريعتر از کامپيوترهاي
پيشرفته تحليل و بررسی میکند .مغز طوري طراحیشده که جهت انجام
کليه فعاليتهايی که در شبانهروز انجام میدهد مقدار خيلی کمی انرژي
مصرف میکند .چيزي نزديك  44وات که براي روشن کردن يك لامپ
کممصرف استفاده میشود .البته اين ميزان انرژي بسته به نوع فعاليتهايی
که مغر درگير انجام آنها است کم يا زياد میشود.
هراندازه فعاليتهايی که انجام میدهيم نياز بيشتري به تمرکز و توجه
داشته باشد ميزان انرژي زيادتري مصرف میشود و درعينحال مغز زودتر
خسته میشود .يكی از کارهايی که مغز ما براي جلوگيري از فعاليت
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بيشازحد انجام میدهد استفاده از ميانبرهاي ذهنی هست .يعنی در
مواجهشدن با برخی از شرايط و موقعيتها بهجاي انجام تحليل دقيق و
بررسی عميق که هم نيازمند صرف زمان و هم انرژي بسيار زيادي است،
مغز عزيز ما دقت خود را کم میکند و سرعت فعاليت خود را اضافه
میکند و اين کار را معمول ًا با مراجعه به الگوها و اطلاعاتی که درگذشته
دستهبندي کرده انجام میدهد .گاهی اين ميانبرها به ما کمك میکنند و
باعث سرعت بخشيدن به انجام کارها میشوند مثل ًا زمانی که ما قصد خريد
داريم و در انتخاب خود ترديد داريم مغز ما معمولاً با جستجوي نتايج
تجربههاي قبلی و استناد به آنها ،به ما در انتخاب بهتر کمك میکند اما
هميشه هم اينطور نيست و اين روش کار مغز ،گاهی هم سبب بروز خطا
در قضاوتها و تصميمات ما میشود.

ریسمان سیاهوسفید زندگی
اين نوع عملكرد در دوران اجداد قديمی ما سودمند و کاربردي بوده و
باعث شده تا ما اکنون فرصت زندگی داشته باشيم و از بسياري از
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مخاطرات جان سالم به درببريم و به همين علت تا الان همراه ما بوده
است.

فرض کنيد که در زمان هاي خيلی قديم گروهی از اجداد ما در مسيري
حرکت میکردند و ناگهان در راه خود با درختی مواجه میشدند که
ميوههاي خوش رنگ سفيدي دارد .يكی از اين افراد از روي کنجكاوي
يكی از اين ميوههاي ناشناخته را میخورد و لحظاتی بعد جان به
جانآفرين تسليم میکند .اين اتفاق براي مغز افراد باقیمانده اين پيغام را
دارد که از اين به بعد خوردن ميوه سفيدرنگ ممنوع است چون خوردن
آن ميوه ممنوعه مساوي با مرگ است .بنابراين زمانی که دوباره اين ميوه
و يا مشابه آن در ميسر اجداد ما قرار میگرفت  ،مغز آنها بدون اندکی
تحليل و تفسير ،تنها با يادآوري سرنوشت تلخ فرد مرحوم مانع از خوردن
ميوه توسط ديگران و تكرار آن اتفاق میشد و در واقع کارکرد اين شيوه
از تفسير و نتيجهگيري مغز در جهت حفظ بقاء ما بوده است .اين اتفاق
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از سويی سبب شد تا جان افراد بيشتري با آگاهی از خطر ميوههاي سفيد،
حفظ شود اگرچه اين محافظت در ازاي محروم شدن انسانهاي اوليه از
نعمت خوردن بسياري از ميوههاي سفيدرنگ اما خوشمزه و بدون خطر
شد.
يكی از ضربالمثلهاي شيرين ادبيات فارسی هم به همين موضوع اشاره
دارد «مارگزيده از ريسمان سياهوسفيد میترسد» به عبارت سادهتر زمانی
که ما تجربه بدي داشتيم مغز ما براي حفاظت از ما در خصوص موارد
مشابه به ما هشدار میدهد تا از بروز آسيب به ما جلوگيري کند.
نكته ديگري که در اينجا بايد به آن اشاره کرد اين است که مغز ما از
ابهام بيزار است و معمولاً نياز به اين دارد تا اطلاعات دريافتی را تفسير و
دستهبندي کند به همين خاطر معمولاً براي تفسير سريعتر موقعيتها ،ابتدا
به بايگانی خود مراجعه میکند و در صورت وجود رويدادهاي مشابه
درگذشته ،از تحليل دوباره موقعيت خودداري کرده و اين اطلاعات را هم
در همان دستهبندي قديم قرار میدهد.
بسياري از قضاوتهايی که ما بر اساس شكل ظاهري ،طرز لباس پوشيدن،
حالت چهره ،طرز بر خورد و ساير خصوصيات و ويژگیهاي افراد داريم
به خاطر اين است که ما در ذهن خود پيشفرضها ،باورها و قالبهاي
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ذهنی داريم که با خصوصياتی که در افراد میبينيم شباهت دارد و ما بر
اساس همين شباهتها ديگران را مورد قضاوت و داوري قرار میدهيم.
بهعنوانمثال با ديدن عكس شخصی با روپوش سفيد فوري نتيجه میگيريم
که او پزشك است.
اگر فردي با ظاهر آراسته و شيك پشت فرمان يك ماشين لوکس باشد
ما بهسرعت نتيجه میگيريم که حتماً شغل مهم و منزلت اجتماعی بالايی
دارد .زمانی که در اولين برخورد با کسی او را میبينيم در اولين نگاه و
براي رهايی از ابهام ،اگر اولين اطلاعات دريافتی ما از فرد مقابل ،با يكی
از دستهبنديها و تصورات و پيشفرضهاي ما تشابه داشته باشد سريع در
مورد چگونگی شخصيت او قضاوت میکنيم و او را در دستهبندي که در
ذهن خود درست کردهايم قرار میدهيم و . ...
اين نوع عملكرد مغز از دوران کودکی بهعنوان بخشی ضروري از فرايند
رشد به همراه ما بوده است به اين معنی که بسياري از آموختهها در ابتدا
با نوعی کوشش و خطا ايجادشده و در ادامه بهعنوان راهنماي رفتارهاي
ما مورداستفاده قرارگرفته است.
مثلاً زمانی که کودك دستش به شعله آتش گاز نزديك میشود و احساس
سوزش میکند متوجه میشود که با خطر روبرو هست بلافاصله دست
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خود را پس میکشد و اين تجربه راهنماي واکنشهاي او به موقعيتهاي
مشابه در آينده میشود تا از آسيب ديدن دور بماند.
نكتهاي که اينجا بد نيست مورداشاره قرار بگيرد اين هست که بسياري
از ترس هايی که ما در بزرگسالی داريم حاصل تجربهها و آموختههاي
دوران کودکی هست که در طول زمان تقويتشده و در وجود ما
بهجامانده است مثل ترس از حيوانات و موقعيتهايی که الزاماً ترسناك
نيستند .زمانی که ما مسير رشد را طی میکنيم اين شيوه دستهبندي
اطلاعات همراه با ما رشد میکند و قدرت میگيرد .ما باگذشت زمان و
کسب تجربه شروع میکنيم به برچسب زدن به افراد و رويدادهاي
پيرامون خود چراکه مغز ما ياد گرفته با ديدن رويدادهاي جديد ابتدا به
مخزن تجربيات گذشته خود مراجعه کند و بهجاي تحليل دوباره هر
رويداد ترجيح میدهد تا در صورت امكان تجربيات جديد را در
دستهبنديهاي مشابه قديم قرار دهد .بسياري از سوگيريهاي ذهنی و
انحراف ذهن ما در رابطه با واقعيت از همينجا شكل میگيرد.
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تمرین

کمی فكرکنيد و سه مورد از موقعيتهايی که در آنها ،استفاده از
تجربههاي قبلی تان به نتيجهگيري اشتباه منجر شده اشارهکنيد.

بهسوی روشنبینی
خوب دوستان عزيز تا اينجا به يكی از مهمترين عوامل شكلگيري
مشكلات ارتباطی يعنی موضوع مهم قضاوت کردن پرداختيم و همچنين
به سير شكلگيري آن اشاره کرديم.
حالا نوبت به اين رسيده تا به بررسی راهكارهايی بپردازيم که به کمك
آنها میتوانيم در ارتباط خود با ديگران به درك درستتري برسيم و از
قضاوت شتابزده خودداري کنيم تا بتوانيم ارتباط بهتري با ديگران داشته
باشيم و از سوءتفاهم و کدورت جلوگيري کنيم و نهايتاً ارتباط مطلوب
و مؤثري را تجربه کنيم.
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 -1جدا کردن رویدادها  /احساس  /تفسیر
يكی از مهمترين اقداماتی که ما بايد در اين زمينه انجام دهيم اين است
که زمانی که با يك مسئله مواجه میشويم  ،در اولين قدم از قضاوت
کردن و درگير شدن احساسی با آن خودداري کنيم .اگر بخواهم ماجراي
خاموش بودن تلفن همراه همسرم که در بالا به آن اشاره کردم را در اين
مدل قرار دهم به شكل زير بررسی میشود:

-1اتفاق :من موفق به تماس با همسرم نشدم و نتوانستم کارم را انجام دهم.
 -2احساس :احساس من میتواند شامل ناراحتی و خشم باشد.
 -3تفسير :با توجه به احساسی که داشتم ممكن است اين قضيه را بهعنوان
نوعی بیتوجهی تفسير کنم.
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در اين مثال من اين امكان را داشتم تا در مورد اتفاقی که رخداده بود با
همسرم صحبت کنم و سوءتفاهم برطرف شود اما گاهی ما اين فرصت
را نداريم و يا تمايلی به اين کار نداريم و سوءتفاهم و نتيجهگيري غلطی
که راجع اين موضوع در ذهن ما شكل میگيرد میتواند در تداوم رابطه
ما تأثير منفی داشته باشد.
شايد براي شما هم اتفاق افتاده باشد که يكی از دوستان و يا همكاران
خود را ديديد و به او سلام کرديد اما او به شما توجهی نكرده و شما از
اين رفتار ناراحت شده و اينطور تفسير کرديد که شايد او خودش را
گرفته و به شما بیمحلی کرده است .يا به فردي پيامی داديد و او به شما
جواب نداده و شما تصور کرديد که حتماً پيامتان را ديده و در مورد عدم
پاسخگويی او تصورات و برداشتهاي منفی داشتهايد و . ...
دو اقدام مهمی که بايد در اين مواقع انجام دهيم اين است که اولاً در
مسائلی که براي ما اهميت دارد  ،يكبار بدون قضاوت کردن احساسی
آن را تفكيك کنيم و رويدادي که اتفاق افتاده را فارغ از احساس و
تفسيري که داشتيم در نظر بگيريم.زمانی که اين کار را انجام می دهيم
متوجه می شويم که تفسيرهاي ما بيشتر ناشی از احساساتی است که نسبت
به موضوعات داريم و نه خود آن رويداد.
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دومين کاري که بايد انجام دهيم و تأثير بسيار مهمی دارد اين است که
در مورد احساسی که تجربه کرديم با ديگران صحبت کرده و از آنان
سؤال کنيم تا از به وجود آمدن سوءتفاهم احتمالی جلوگيري کنيم.
البته نوع بيان و صحبت کردن درباره موضوع هم خيلی اهميت دارد.
بهعنوانمثال نبايد بهطرف بگوييم تو با جواب ندادن به سلام من ،باعث
ناراحتیام شدي و به بیمحلی کردي .بلكه بهتر است اينطور بگوييم که
زمانی که من به تو سلام کردم و جوابم را ندادي از اينك به من توجه
نشده ناراحت شدم .در اين مدل گفتگو طرف مقابل را در ابتدا محكوم و
متهم نمیکنيم و بهصورت شفاف و دوستانه احساسی که داشتيم بيان
کرده و خواسته خود را مطرح میکنيم .همانطور که گفتم ما عادت
کردهايم که برداشتهاي خودمان از رفتارهاي ديگران را بدون اينكه از
درستی آن اطمينان حاصل کنيم بهعنوان حقيقت تلقی کنيم و بر اساس
آن قضاوت کنيم .پس يادمان باشد قبل از اينكه صرف ًا بر اساس ذهنيت
خود درباره رفتار ديگران قضاوت کنيم حتماً در مورد برداشتی که از
رفتار يا گفتار آنها داشتيم با آنها بهصورت شفاف و البته بهدرستی
صحبت کنيم و از آنها سؤال کنيم تا اطمينان پيدا کنيم.
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-2خودمان را جای دیگران قرار دهیم.
مارشال روزنبرگ در کتاب ارتباط بدون خشونت گفتار زيبايی دارد به
اين مضمون که ريشه بسياري از اختلافات در روابط با ديگران در دو
نكته است :اول اينكه علت اختلاف را اشتباه طرف مقابل میدانيم و دوم
اينكه نمیتوانيم خودمان و ديگران را بهعنوان موجوداتی آسيبپذير
ببينيم که هرکدام از ما در پشت رفتارها و گفتارمان مجموعهاي از
حسرتها ،ترس ها ،ترديدها ،نيازها ،تمايلات و خواستههاي متعددي
داريم که اگرچه بهراحتی ديده نمیشوند اما روي عمل ما تاثير زيادي
دارند.

يكی ديگر از اين راهكارها که تأثير زيادي در جلوگيري از بروز تنش
و قضاوت نادرست در مورد ديگران دارد اين است که بهجاي قضاوت
فوري و سريع در مورد رفتار ديگران ،به موضوع از زاويه ديد آنها هم
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نگاه کنيم و به اين موضوع توجه داشته باشيم که او هم فردي مثل ما
است و کاري که انجام میدهد براي رفع نياز و برآورده کردن خواستهاي
است .اگر ما بهجاي او و در شرايط او بوديم چهبسا همينطور عمل
میکرديم.
زمانی که با اين ديدگاه بهطرف مقابل نگاه کنيم میبينيم که بهجاي
ناراحتی و خشم ،احساس بهتر همدلی را تجربه میکنيم .نكته مهم اين
است که تأثير ديدن موضوع از نگاه ديگران اين است که حتی اگر رفتار
آنها را ناخوشايند و نامطلوب بدانيم اما احساس منفی کمتري تجربه
میکنيم چون طرف مقابل را درك کردهايم.
اين موضوع در رفتار با فرزندان بسيار با اهميت است .به اين دليل که ما
گاهی فراموش میکنيم که باکسانی طرف هستيم که بهاندازه ما بلوغ و
آگاهی ندارند و بهاشتباه از آنها توقع زيادي داريم و هنگامیکه در مورد
رفتارهاي آنها داوري میکنيم به اين موضوع دقت نمیکنيم که لازم
است تا به دنيا از دريچه ذهن آنها نگاه کنيم تا درك بهتر و درستتري
از رفتارهاي آنان داشته باشيم.
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 -3توجه به خود
يكی ديگر از کارهايی که باعث میشود تا از قضاوت کردن ديگران
خودداري کنيم اين است که به خودمان بيشتر توجه کنيم و خود را مصون
از خطا و اشتباه ندانيم .خوب است بدانيم برخی از انتقاداتی که افراد نسبت
به همديگر دارند به دليل تمايل به پنهان کردن بخشهايی از خصوصيات
و جنبههاي منفی دورنی خودشان است که بهمحض مشاهده آن ويژگی
در ديگران ،بهسرعت نسبت به آن واکنش نشان میدهند و اصطلاح ًا
فرافكنی میکنند .مثلاً فردي که حسادت دارد براي اينكه تحمل اين
موضوع برايش آسان نيست و آن را در درون خود مخفی میکند ،شروع
به پيدا کردن آن در ديگران میکند .يا زمانی که شخصی از وضعيت
اندام و شكل ظاهري خود ناراضی هست شروع به ارزيابی منفی از قيافه
و ظاهر ديگران میکند .پس يادمان باشد هنگامیکه خود را در حال ايراد
گرفتن از ديگران میبينيم به اين نكته توجه داشته باشيم که شايد ايرادي
در خود ما وجود دارد که آن را پنهان کردهايم و به دنبال برجسته کردن
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آن در ديگران میگرديم و اين موضوع باعث ايجاد قضاوت نادرست
نسبت به ديگران میشود.
دبی فورد در اين رابطه ايده جالبی دارد و میگويد زمانی که از رفتار دور
از ادب شخصی (مثل آب دهان انداختن در خيابان) ناراحت شديد به اين
موضوع فكر کنيد که آيا تابهحال شما خودتان چنين رفتاري نداشتهايد؟
اگر پاسختان منفی است به اين سؤال جواب دهيد که آيا بهعنوان يك
انسان امكان دارد اين رفتار را دريك موقعيت و شرايطی انجام دهيد .وقتی
به رفتارهاي انسانی اينطور نگاه میکنيم و اين فرض را قبول میکنيم
که امكان دارد ما هم در شرايطی چنين رفتاري را انجام دهيم از قضاوت
منفی نسبت به ديگران خودداري میکنيم و به رفتارهاي ديگران با ديد
وسيعتري نگاه میکنيم.
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-4دنبال مثالهای نقض بگردیم.
يكی ديگر از راههايی به ما کمك میکند از قضاوت کردن ديگران
پرهيز کنيم اين است که در هنگام فعال شدن قاضی درونمان از خود
بهصورت صادقانه و صريح سؤال کنيم که بر اساس چه ملاكها و دلايل
واقعی در مورد يك موضوع مشغول قضاوت هستيم و از طرف ديگر ساير
احتمالات را هم در نظر بگيريم .مثلاً زمانی که به شخصی تلفن زديم و او
جواب ما را نداد بهجاي اينكه فوراً در ذهن خود او را متهم کنيم ،از
خودمان سؤال کنيم که بر اساس چه دلايل و شواهد منطقی و واقعی در
مورد اين موضوع قضاوت میکنيم و همچنين در مورد اين رويداد ساير
احتمالات را هم در نظر بگيريم و فقط با اولين فكري که به ذهن ما رسيد
شروع به قضاوت نكنيم.
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نکات پایانی
دوستان گرامی اگرچه کتاب رو به پايان است اما داستان قضاوت به
همينجا ختم نمیشود .
درطول اين کتاب نكاتی در خصوص تعريف قضاوت ،شكلگيري و
راهكارهاي پيشگيري از قضاوت شتابزده در مورد ديگران اشاره
کردم.اميد وارم آنچه گفته شد اگرچه به اختصار بيان شد تا حدودي به
درك بهتر اين موضوع کمك کرده باشد .
در ادامه توجه شما را به چند نكته با اهميت در اين زمينه جلب میکنم
 -1به اين موضوع توجه داشته باشيم که ما انسانها موجوداتی هستيم که
کامل نيستيم و هرکدام از ما داراي نقاط ضعف و قوتی هستيم و همانطور
که در مطالب کتاب اشاره کردم همه ما نيازهايی داريم که براي ما داراي
اهميت هستند و بخش مهمی از رفتارهاي ما جهت برآورده کردن اين
نيازها شكل میگيرد و اگر ما ياد بگيريم که در مواجهشدن با رفتارهاي
ديگران به نيازهاي پشت اين رفتارها دقت کنيم بخش قابلتوجهی از
سوءبرداشتها از بين میرود.
 -2بخشی از قضاوتهاي نادرستی که ما داريم به مسائل درونی ما
برمیگردد خصوصاً موضوع عزتنفس .يعنی قضاوتی که در درون ما
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نسبت به خودمان و ديگران جريان دارد و بازتاب اين قضاوتها در رفتار
بيرونی ما نمايان می شود  .فردي که عزتنفس پايينی دارد معمولاً
واکنشهاو برداشتهاي منفی بيشتري نسبت به رفتارهاي ديگران دارد و
از طرف ديگر نسبت به رفتارهاي منفی به ميزان بيشتري آسيبپذير
است .همچنين قضاوتهاي نادرست بيشتري هم نسبت به خود و همه نسبت
به ديگران دارد که سبب می شود حال خوبی در زندگی نداشته باشد .
من در يك مجموعه فايل صوتی با عنوان پرورش عزتنفس به اين
موضوع اشاره کردم که میتوانيد در صورت تمايل از آدرس زير به
رايگان و به عنوان هديه از طرف من دريافت نماييد.
www.barkhordariy.com
قطعاً با شناخت مشكلات و آسيبهاي مربوط به عزتنفس و بهبود آنها
میتوانيم ارتباطات خيلی بهتري هم با خودمان و هم با ديگران داشته
باشيم.
در خاتمه با اشاره به تمثيل زيبايی از پائولوکوئيلو به عنوان حسن ختام
کتاب ر ابه پايان می برم .
" ما انسانها مثل افرادي هستيم که در يك صف طولانی پشت سر هم
درحال حرکت هستيم و هرکدام از ما دو سبد به همراه خود داريم که به
وسيله چوبی آنها را روي دوش خود حمل می کنيم  .در سبد روبروي
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ما خوبی ها و محاسن ما قرار دارد و در سبد ي که پشت سر ما هست
عيب ها و نكات منفی ما قرار دارد  .زمانی که درحال حرکت هستيم
فقط خوبی هاي خود را می بينيم و بدي هاي نفراتی که در جلوي ما
مشغول حرکت هستند و بدي هاي خودمان را نمی بينيم  .اميدوارم در اين
کتاب تا حدودي به اين موضوع واقف شده باشيم که در مورد ارزيابی و
قضاوت ديگران عجله نكنيم و با ديد باز به دنياي پيرامون خود نگاه کنيم.
ممنونم از اينكه براي مطالعه اين کتاب وقت گذاشتيد و واقعاً اميدوارم
حتی يك نكته مفيد از اين کتاب براي شما مورداستفاده قرار بگيرد.
همچنين بینهايت خوشحال میشوم که از نظرات ارزشمند شما در
خصوص اين کتاب جهت ارائه بهتر مطالب استفاده کنم .براي شما هرکجا
که هستيد بهترينها را آرزو دارم .سلامت و شاد باشيد.
محمد برخورداري -شهريور 89
 : www.barkhordariy.comوبسايت
: @mohammadbarkhordariyاينستاگرام
 : mohambar@gmail.comايميل
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