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  ی که همه ما را به افراد   ی تعصبات شناخت 
 د ن کن   یم   ل یتبد   وحشتناک 

 مقدمه 

  ی ها انسان   به  ما را  یتعصبات شناخت   از  ی. بعضمیتعصبات خودمان هست  یهمه ما قربان
 . کنند یم  مبدل گرانی از د تریوحشتناک

همه احمق در جهان    نی"چطور ا  ،دی کنیمشما فکر    ،دی کنیمفکر    ه چیزیبه چ  دانممی
" شما در حال فکر نند؟ی بب  ،قرار دارد  مقابلشانآنچه را که در    توانندینموجود دارند که  

شما    .ستمبرخوردار ه  قتیحق   دنید  ییاز توانا  "من"   رسدیم"چرا به نظر    د،یکردن هست 
 توانم یمانجام دهم تا مردم بفهمند؟ چگونه    توانمیم   یچه کار "که   دی کنیمفکر    نیبه ا
 " نند؟ی بب را نمیبیمکنم که آنها آنچه که من  یکار 

تصور که ما    نی. اکنندیمفکر را    نیهمه ا  را یز  ،د یکنیم فکر را    نی که شما ا  دانممیمن  
را درک    ی گر ید  کسچیهکه    م یکنیمدرک    ایگونهبهرا    یزندگ جنبه  یک  ،  کندینمآن 
 است.  یجهان م یکنیمکه احساس  یآن قطع ارتباط  و  ما است یروانشناس از یذات

است که در درک   افتهی تکامل ن  ایگونهبهوجود دارد: ذهن انسان    ت یواقع  کی   نجایدر ا
خوب   ،است  دتریذهن انسان مف  یذهن انسان در درک آنچه برا   ،خوب باشد   قتیحق

 است.  

 هشدار:  

 (.منبع ) ستی است معموالً درست ن  دی آنچه مف

که    شودیم . معلوم  می ستین  ینیع  و  گرا واقع   یلیکه ما در اعتقاداتمان خ  شودیممعلوم  
 است.  یشناخت  تعصباتو  هایر یسوگ ریتحت تأث شدتبهما  یها استداللو    هاادراک

. حاال  دیکن یمنگاه  وتریصفحه کامپ یبزرگ رو یمهمان  کیاز  یر ی که به تصو  دیتصور کن
  افراد حاضر در مهمانی   که همه   دی باور کن  دیخواه یم  دی گویم  وتری که به کامپ  دیتصور کن

https://www.instagram.com/novinlive/
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 تمیالگور  ،ییبه طور جادو   فرض کنیم  دیای بو    احمق هستند  کی  دارند،  بلوند  یموها   که
  ی به نظر برسد که هر فرد مو بلوند ظاهر   تا  کند یم  ش یرایرا و   ریتصو  جیتدر به  انهیرا

 در چهره خود دارد.  خصمانه شدتبهو   یا افاده ،ی ازخودراض

  بودن،   احساس ثروتمند  دیخواهیمکه    دیگو یم  وتریکه به صفحه کامپ   دیحاال وانمود کن
تا    دهدیم   رییرا تغ  ریهمه افراد در تصو  ی لباس، جواهرات و مدل مو   وتری . کامپدیکن
 پا افتاده به نظر برسند.  ش یارزان و پ ،ارزشیب

را   دی حاال، فرض کن ا  دیگو یم  انهیبه  و    بد  وضوحبه، هر چه که باشد،  مهمانی  ن یکه 
را دوباره اصالح  است.    کنندهکسل مردم در    رسدیمبه نظر    و   کندیمکامپیوتر تصویر 
در حال انجام    ی. مکالمات کماندشده  رهیخ  شانیبه پاها  شدتبهو    انددهیخم  وکنارگوشه

 .در مهمانی حضور دارند اجباراً  که افراد رسدیمبه نظر است و  

ناخودآگاه شما    انه،یمانند راو    . ناخودآگاه شماستستین  وتریکامپ  اصالً   وتریکامپ  نیا
 ی . خلق و خودهدیم  رییتغ  ینیب شیقابل پ  اریبس  یهابه روش  دیکنیآنچه را که درک م

ما    ی. نفع شخصکندیم  تیما توجه ما را هدا  تی. هودهدیمما رنگ    اتی ما به تجرب
 . کندیم حکومتما  یرهایتفس بر

آنچه را که من    توانستندیاگر مردم م":  میکن یو فکر م  مینینشیدور هم م  یوقت   نیبنابرا
ا  ،" نندیبب  ، درست است  نمی بیم ا  م،یبدان  نکهی بدون  به معنا   نیمنظورمان    ی است که 

 . نند یبب ،مین یبیآنچه را که ما م قاً ی دق توانندیکلمه مردم نم یواقع

  ک ی گراف   یافزار طراح اما نرم  م،ینگاه کن  یمهمان  کیصحنه از    کیبه    میتوانیمن و شما م
 . دهدیم رییتغ  یکامالً متفاوت یهاما آن را به روش یداخل

چ  یکی گراف   یطراح  افزارنرم  نیا همان  ما  را    ی ز یذهن  آن  روانشناسان  که  است 
از   یاخالصه  ری. در زم یو همه ما آنها را دار  نامندیم"  ی تعصبات شناخت  ای  هایر یسوگ"

آنها بر ادراک ما آورده شده است.    ریتر و نحوه تأثبرجسته  یشناخت  یها یر یاز سوگ  یبرخ
که به خودمان دروغ    کنند یبه ما کمک م  تنهانه  رایز  ،مهم است   ها یر یسوگ  نیدرک ا

https://www.instagram.com/novinlive/
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  گران ید  یها دگاهیو د  بیشتری داشته باشیم  یهمدل  کنند یبلکه به ما کمک م  م،ینگو
 .میرا درک کن

 نیترو مهم  نیترجیرا نهای. اما مسلمًا استی کامل ن  وجهچیه بهتعصبات    از  فهرست  نیا
 .میشویها م آن یهستند که ما مرتبًا قربان یتعصبات شناخت و   هایر یسوگ

 فهرست مطالب 

 د یتا   ی ر ی سوگ ▪
 ی منف  ی ر ی سوگ ▪
 زه ی از انگ  ی ناش   تعصب  ▪
 ناظر   -  گر ی باز  تعصب  ▪
 ی اسناد گروه  ی ر ی سوگ ▪
 ی بر تعصبات شناخت غلبه  ▪

 د ی تا  ی ر یسوگ   -  1

 :  ست ی چ   دی تا  تعصب

  ی که از باورها   دی" هستیاتیکه شما به دنبال "واقع  افتدیماتفاق    یزمان  دیتا تعصب  
  د ی ر یگیم  دهی، هر گونه اطالعات خالف آن را نادحالدرعینو    کندیم   یبانیشما پشت  یقبل
گردآور (منبع ) اگرچه  انجام    تیحما   یبرا  ق یحقا  ی.  آگاهانه  معموالً  خود  نظرات  از 
 یشانسخوشرنگ    د ی کنیم. اگر فکر  افتدیم  اتفاقناخودآگاه    دی تا  یر یسوگ  ،شودیم

 شد.  دی رنگ زرد خواه توجه شما معطوف به شتریشما زرد است، در واقع ب

شما وجود دارد    یزرد در زندگ  زی . هزاران چ دی کنیمکه شما اشتباه    ستیهم ن  گونهاین
 . اندداشتهمثبت شما نقش  اتیدر تجرب نیز از آنها یو برخ

است که    نیمشکل ا  ،د یکنیمکه شما اشتباه    ستین  نی ا  دیتا  یر ی مشکل سوگ  نیبنابرا
 . د ینیبینمرا  ریشما کل تصو

https://www.instagram.com/novinlive/
https://dictionary.apa.org/confirmation-bias
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که    یزمان  رسدیماست که به نظر    نیا  دیتا   تعصب  مورد  در  (جذاب   اما)  بی نکته عج
ممکن است در    نی. ا کند یم  دادی ب  این تعصب  باشد،  افراددر دسترس    شتری اطالعات ب
غ برسد.    یمنطق  ریظاهر  نظر  ب هرحال بهبه  اطالعات  باورها   دی با  شتری،  و    ی به  بهتر 

 منجر شود، درست است؟  تریواقع

 شتر ی : اطالعات بکندیم   ینیبشی در واقع خالف آن را پ  دیتا  یر یخب نه. وجود سوگ
خود    یاز باورها  تی حما  ی" را که برایاتیتا "واقع   کندیم  جادیرا ا  یشتر یب  ی هافرصت

در واقع    شتریقرار گرفتن در معرض اطالعات ب  ،نی؛ بنابرامیانتخاب کن  م، یکنیاستفاده م 
ما باورها  دوقطب   ی  ا(منبع )  کندیم  یرا  توض  نی .  خالصه  طور  چرا   دهدیم  حیبه  که 

خود   یباورها  نکهیا  یجا بهاست.    از مزخرفات  یانبار   یاسیس  یهاگفتمان  یبرا   نترنتیا
خود    یرا متناسب با باورها   دیاطالعات جد   م،یده  رییتغ   دی با اطالعات جد  قی تطب  ی را برا
 . میدهیم قیتطب

کرده است که    جاد یرا ا   ی ز یچ  ن یآنال  دیتا   یر یدر واقع، در دسترس بودن آسان سوگ
  ی در آن افراد به طور مداوم فقط اطالعاتکه    نامندیماکو"    یهااتاقکمحققان آن را "

  ی ها اتاقک.  (منبع)  کندیم  یبانیآنها پشت   یقبل  یهادگاهی دکه از    کنندیم  افتیدر  مفیدی
. اما آنها  دارندیرا شاد نگه م  آنها   رایخوب هستند، ز  یبزرگ فناور   یهاشرکت  یاکو برا

 . است بد    قت یحق   یبرا  نوع طرز نگاه کردن به مسائلاین   کالً   بد هستند.  قتیحق  یبرا

 : کند ی م احمق    ک ی  تبدیل به   شما را   د ی تا  ی ر ی چگونه سوگ 

  م، یخود اعتماد کن  ی از حد به باورها  شی که ما ب  شودیمباعث    عموماً   دیتا   یر یسوگ
  ، ز یبرانگبحث  یکم    مسائل  یحت  یز یبه طور بالقوه شما را در مکالمه در مورد هر چ  نیبنابرا
خواهکند یم  تحمل رقابلیغ  فرد  کی به    لیتبد فکر  خود  با  "اما    دی.  ا  باکرد،    ن یهمه 

کامالً از همه    کهدرحالی"  !  دینگاه کن  تحق با من اس  ،دهندیمآنها ارائه  که    یشواهد
که با او    ی . به طور مشابه، شخصدیغافل هست  است  شما   دگاهی خالف د  ی کهشواهد

وضع  دیکنیم صحبت   حما  ،رد یگیمقرار    یمشابه  تیدر  شواهد  از   تی از همه  کننده 
 . تشما غافل اس  اتاز نظر کهدرحالیموضع خود آگاه است، 

https://www.instagram.com/novinlive/
http://djflynn.org/wp-content/uploads/2016/08/elusive-backfire-effect-wood-porter.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2795110
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  د، ی نیبب  دیخواهیماما هر کدام آنچه را که    ،د یکنیمعکس نگاه    کیشما به    یهر دو 
 . دینی بیم

ما را   یزندگ   دیتا  یر یسوگ  باعث شود  وجود دارد که  زین  یگر ید  ترفیظر  یهااما راه
 . کند  خراب

ا   ینقش  تواندیم   دیتا  یر ی، سوگمثالعنوانبه در  کس  نکهیرا  به   یبه چه  ورود  اجازه 
  ا ی همه مردان خوک هستند    دی کن یاگر فکر م  .(منبع )  داشته باشد  م،یدهیم  مانیزندگ

 کرد.  دیمالقات خواه  رو زنان دو   ای  صفت  هستند، احتماالً با مردان خوک  رو همه زنان دو 

 چرا؟

که فقط متوجه    شودیمهستند باعث    بدزنان  یا    همه مردان  نکهیاعتقاد شما به ا  رایز
را   تیباصالحهمه افراد دلسوز و    حالدرعین  د،یمزخرف آن جنس خاص شو  یرفتارها

 . دیریبگ ده یناد ،د یمالقات کن دی توانیمکه 

 : بود، چنین بود   خانواده   یاز اعضا  ی ک ی  د یتا   یر ی اگر سوگ

ب فرصت  ش یمادر  هرگز  شما  کننده  قضاوت  حد  دست    ی از  از  بگو  دهدینمرا  : د یتا 
 . باشداشتباه کرده  گریاگر صدها بار د  یحت " .دانستمیمن آن را م   ؟ینیب یم"

 ی منف   ی یا تعصبر ی سوگ  –  2

 ی چیست: تعصب منف   ا ی  ی ر ی سوگ

اشتباه است،   زیبه آنچه در همه چ  شتریبه توجه ب  لیتما  ییگرا  یمنف  تعصب یا سوگیری
  ی زها یکه چ  یعنی این.  (منبع )  است  تیموقع  کیخوب در    یزهایاز توجه به چ  شتریب

 .می نیخوب بب ی زها یاز چ تر یهیبدو  تر مهمبد را 

تکامل نظر  فکر    ی وقت  ،یاز  آن  است.    یق یتطب  یاستراتژ   نوع  کی  نیا  ، د یکنیمبه 
است که زنده ماند.    ینیشد غارنش  یبحران احتمال  ا یکه متوجه هر مشکل    ینیغارنش
 ن یبود و به عقب برگشت تا از طعم تلخ ا  ایدن  ییبایسپاسگزار ز  شهیکه هم  ینیغارنش
 . ه شدکفتارها خورد نیکند، خوب، او بود که توسط دسته خشمگ یقدردان  هاتوتشاه

https://www.instagram.com/novinlive/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.0022-3506.2004.00289.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.0022-3506.2004.00289.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.0022-3506.2004.00289.x
https://journals.sagepub.com/doi/10.1037/1089-2680.5.4.323
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از   تردردناکرا    یز ی. ما از دست دادن چشودیممختلف ظاهر    اشکالدر    یمنف  یر یسوگ
بازخورد منفم یدانیمآن    آوردندستبهلذت   بازخورد مثبت    ترمهمرا    ی. ما  در نظر  از 

ما پمیریگیم پ  نانهی بدب  یهاین ی بشی.  از  مثبت    یهاینی بشیرا هوشمندتر و معتبرتر 
  یاز باورها   ترع یرا سر  یمنف  یهاشهیو کل  م یدهیرا شکل م  ی. ما تصورات بدمینی بیم

مثبت در هنگام    یاز رفتارها  شتریرا به مراتب ب  یمنف  ی. ما رفتارهامیکنیمثبت باور م
 . میسنج یم اشخاص یفرد  تیقضاوت شخص

، ذهن  اندکرده قیکه روانشناسان تحق یاحوزه در واقع، در هر  ... ادامه دارد ستیل نیا
 . دهدیم یشتر ی وزن ب یمنف اتیبه تجرب یعیما به طور طب

 :  کند ی م  ل ی احمق تبد  ک ی شما را به   یی گرا ی چگونه تعصب منف 

مشکل    کی خود را نسبت به آنچه که واقعًا    دگاهی است که ما د  نی ا  یخطر تعصب منف
زیر    ،کندیم نسبت به آن مشکل مخدوش  را    و چشم انداز ما  دیاست و آنچه که فقط د 

 سوال ببریم.

وقت  یدختر   مثالعنوانبه هواپ  اشیگوش  ی فایوا  یکه  به   کند ینمکار    مایدر    شروع 
 . کندیممعجزه پرواز انسان را تجربه   دارد که ن ی، غافل از اکندیم کردن تی شکا

  ی ر ی. سوگشود ینم  یدر زندگ   یجزئ   یهایناراحت   محدود به  فقط  خطر تعصب منفیاما  
  ر ی کامالً تأث  یزمان  یمنف   تعصب.  گذاردیمتاثیر  روابط ما    نیتریمی صماز    یبرخ  رب  یمنف
 شود یماو باعث    فیکث   یهاکفشاما    ،د یکنیممالقات    العادهفوق  یکه با فرد  گذارد یم

  . (منبع)   دی کنینمصحبت    او هرگز با    گریاست و د  شلخته و لوسآدم    ک یکه او    دی فکر کن
و   یوقت  یا که شر  زیانگ شگفت  ی ژگیصدها  برایتان  بادررابطه  تانیزندگ   کیرا  به    شما 

 ر یی تغ  در او  دی کنیکه آرزو م   یز یچ   یو در عوض رو  د ی ریگیم  دهیناد  ، آوردیارمغان م
 . دیکند، وسواس دار

 . ابدیگسترش    ز یجوامع ن  یبزرگ و حت  یهاسازمانبه    تواندیم  یمنف  یر یسوگتعصب یا  

https://www.instagram.com/novinlive/
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 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

اوضاع بهبود   یوقت  یحت  دیگویموجود دارد که    تیریدر مد  یم یقد  المثلضرب  کی
آنها فقط شروع    ،دارندبرنمیشکایت کردن خود دست  هرگز از    یکارمندان شاک   ،ابدییم

 . کنندیمبهتر و بهتر    یزها یاز چ تی به شکا

همه  "صادق است. در کتابم،    نیز  جهان  یبرا  یطورکلبه  موضوع  ن یکه ا  کنمیممن فکر  
در   باً یکه تقر  کنمیم  فیرا توص  یاد یشواهد ز  ،"دیدرباره ام   ی لعنت شده است: کتاب   ز ی چ

 . کنند یانکار اشاره م قابل ریغ  شرفتیدر سراسر جهان به پ ارهای تمام مع

 مردم   شتریبود که ب  شیموضوع آسان است، اما تنها چند نسل پ  نیفراموش کردن ا
ها ها در سراسر قاره. جنگکردندیم  یزندگ  دی فقر شد  ا ی  یدار برده  یدر نوع  نیکره زم
  ی زندگ   وضعیت  ارها،ی با همه مع  باً ی. تقردندیرسیمنفر به قتل    ونی لیها مو ده  دادیمرخ  
 (. منبع)  است وجود داشتهبشر  خیاست که در تار حالتی نیبهتر ما  امروز

آخرالزمان آمده و رفته و    دیکنیم فکر    د،یبگذران  تریرا در تو  ی، اگر چند ساعتحالبااین
 . گرددبازمیدوباره 

 : بود ی م صورت    ن ی خانواده بود، به ا   ی از اعضا   ی ک ی  ی منف   ی ر ی سوگ   تعصب و   اگر 

  ها تیفعالانواع    یو پول برا  لیلباس، غذا، مسکن، تحصدختر نوجوان ناسپاس شما که  
که    دیگویاو هنوز هم م  حالو بااین  دیکنیم او فراهم    یبرا  مختلف را  یهایسرگرمو  

و   صحبت بودکه با دوستانش در حال    یآن بار   خاطربه  "د یاو را خراب کرد  یزندگ "شما 
 . کردید یمحلکمبه او  شما

 پاداش    انگیزه یا  از  ی تعصب ناش  -   3

 چیست:   زه ی از انگ  ی تعصب ناش 

. دهند یمواکنش نشان    هامجازاتو    هاپاداشنسبت به    یبه طور باورنکردن  هاانسان
خوشمزه بزاق دهانمان ترشح   یخوراک  کیکه با فکر خوردن    میهست  ییهاما مثل سگ

 میخواه  به کثافت را    زیهمه چ  نیز   هاانسانما    ، حتی اگر خطری در کار باشد.شودیم
 ارائه شود.  یبهتر  نه یگز نکهیمگر ا  شید،ک
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  دن ی را وادار به فهم  ی سخت است تا کس  یلی"خ  ،دیگوی م  نکلریآپتون س که    طورهمان
 دارد."  یآن بستگ  دنیبه نفهم ی که حقوق و منافع و  د یکن یز یچ

  ، ی منطق  ریغ  ماتیخود تصم  یها زهیانگ  لی ما به دل  شودیمباعث    زهیاز انگ  یناش   تعصب
 . (منبع) میریبگ  یراخالقیغ  ایاحمقانه 

  ی که برا   یی زهای. ما در مورد چافتد یموجود دارد که در ذهن ما اتفاق   یعل   رهیزنج کی
مف خوب   دی ما  احساسات  برا میکنیم  تجربه را    یاست،  ما  ما   ییزهای چ  ی.  نفع  به  که 

  یرا برا  یل یدال  میدار  لی. به طور مشابه، ما تمامیکنیم  تجربهرا    یاحساسات بد   ستند،ین
چ کردن  خوب  ییزهایدنبال  احساس  ما    یکه  دال  دهندیمبه  برا  ای  واسمه  لی و    ی را 
  این کارها را به نحوی   انجام  آورده و   ،دهند یم به ما    یکه حس بد   ییزهایاجتناب از چ

 .م یکن هیتوج

ذهن ما    م، یسود ببر  ی شوند که از انجام کار   میتنظ  ی اگونهبهما    یها اگر مشوق  ن،یبنابرا
  ی است. افراد عاد  یکار خوب  عمل،  که انجام آن  میآماده است تا خودمان را متقاعد کن

 را یز رند،ی گیم دهیتر را نادگسترده و  ترتیبااهم  یاجتماع ای یاخالق یهایمعموالً نگران
 . (منبع) برندیسود م ناکاقدامات وحشت یبرخ  انجام  بالفاصله از

و   بگویم: "چه    شمابرای من  و  بنشینیم  اینجا  که  پیدا   یها آدمراحت است  احمقی 
همین   " اما ما این کار را خواهیم کرد. در واقع، ما!  کنمینم، من هرگز این کار را  شوندیم

دهیم، زیرا توانیم ببینیم چگونه این کار را انجام می. ما فقط نمیم یدهیمانجام    کارها را
 .کندمنع میذهنمان ما را از دیدن آن 

 : کند ی م  ل ی احمق تبد  ک ی شما را به    زه ی از انگ  ی ناش   ی ر ی سوگ  تعصب یا   چگونه 

فقط نشان    رای، زکندیمآنقدر ما را احمق    زهیاز انگ  یناش  یر یکه سوگ  ستمیمن مطمئن ن
 . م یذاتًا وحشتناک باش میتوانیمخاص چقدر   طیکه در شرا دهدیم

دارد    زهی" انگمبلغی هنگفت از پول سهام و "   دیخر  اریکه با اخت  دیفکر کن   یعامل  ریبه مد
  بلندمدت شرکت انجام دهد.   و پیشرفت  سالمت متی کوتاه مدت را به ق یها سکیرتا 
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، اما شرکت و همه کارمندان را در  آوردیمخود به دست    یبرا   یشتر یاکنون پول ب  او 
 .دهد یمقرار  یشتر یمعرض خطر ب

ا  یلعنت  یها زندان  ستمیس  ای با    االت ی در  را    ی هابازداشتگاه  یو حت  هاهیسهممتحده 
  ی را برا  یشتر یدارند که در واقع افراد ب  زهی . آنها انگدیریشده در نظر بگ  یساز یخصوص

مانع از بازگشت    تواندیمکه    یآموزش   ای  یدر زندان نگه دارند و از توانبخش   یمدت طوالن
 . (منبع) شود، دلسرد کنند  یبعد اتی جنا یبرا   انیزندان

به احمق، بلکه به    تنهانهما را    تواندیم  زهیاز انگ   یتعصب ناش  ،این سوگیریبا افراط در  
رده باال و شرور در    بیماران روانیهولوکاست توسط    اتیاز جنا  یار ی کند. بس  لی تبد  والیه

ناز  پ  ی ارتش  سربازان  توسط  بلکه  نشد،  انگ  ای  یمعمول  ادهیانجام  که  شد    زه یانجام 
 " .نند ک  یرو یفقط از دستورات پ"داشتند  

  ی هازهیکه انگ  میکن  یطراح   یهوشمندتر   یهاستمیس  م یتوانیاست که م  نیخبر خوب ا
 زهی از انگ  یناش  تعصبکه    طورهمانکنند.    ج یخوب را ترو   یهابد را حذف کرده و مشوق

.  دهندیمواکنش نشان    هویجو    چماق  سیستم   به   ها انسان  که  دهدیمبه ما نشان  
 . میدر مورد زمان و نحوه استفاده از آنها فکر کن یشتر یب  بادقت دی فقط با

 : بود ی م  گونه ن ی اخانواده بود،    ی از اعضا  ی ک یتعصب    ن ی اگر ا 

  ی ادیامالک و مستغالت پول ز  داللیمشکوک و با    اریبس  یهاراهکه از    من  نهاوید  یعمو
چقدر تنبل   گرانید  نکهیتا در مورد ا  دهدیم به خود اجازه    حالبااین،  آوردهبه دست  
 . ستندیبه اندازه او موفق ن  دیگران رایکند، ز  یسخنران من رایهستند ب

 مشاهده گر  -   گر یباز   ی ر ی سوگ تعصب یا    –  4

 چیست:   مشاهده گر  -  گر ی باز   سوگیری یا تعصب

است که    ی رونیب  لیخود بر اساس دال  یرفتار منف  حیبه توض  لیناظر تما  -  کنشگر  تعصب
کن  میتوانینم کنترل  را  منف  حیتوض  کهدرحالی  م،یآنها  اساس دال   گرانی د  یرفتار    ل ی بر 

 . (منبع)  کنترل کنند توانندیکه آنها م است یدرون

https://www.instagram.com/novinlive/
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آن    حیتوض  یبرا  یخارج  لیبه دنبال دال  د،ی کنیرا لعنت م  یز یاساسًا، اگر چ  ن،یبنابرا
لعنت    گرید   فرد  کی  ی . اما وقت"شماست   ریتقص "که    دی تا احساس نکن  دیگردیلعنت م

احتماالً   -!  داده باشدانجام    ،دیادادهرا که شما انجام    یهمان کار   قاً یاگر دق  یحت   -  کند یم
 کرد.  دیخواه سرزنش  و غیر قابل تحمل، وحشتناک انسانیک  عنوانبهرا  او 

  ل یدل  نیبه ا   ،کنمیمو راهشان را سد    چمیپیمدیگر    یها نیماشجلوی    کیدر تراف   یوقت
همین   دیگر  یکه خودروها ی. اما زمانبرسم رید توانمیدارم و نم  یاست که جلسه مهم

 . دنهست  پروایبخودخواه و    یدا فرااست که    لیدل  نیبه ا  ،کنندیمکار را در ترافیک با من  

 : کند ی م  ل ی احمق تبد   ک یو ناظر شما را به    گر یچگونه تعصب باز 

باز  د،یبگو  دیتوانستینماگر قبالً   از بس  -  گری تعصب  را  به    یار یناظر شما    ک ی جهات 
قلدر  ر  انسان  را  توان یم  یسخت به،  کندیم  لیتبد  اکاریو  نمونه  چند  مثال   تنها    برای 

 مشخص کرد. 

با شر  افتدیاتفاق م  یزمان م   تانیزندگ  کیکه  توج  دیکنیبحث  را  بد خود  رفتار    ه ی و 
 . دیکنیرفتارش محکوم م خاطر بهاو را  حالدرعینو  دی کنیم

م  یزمان توج  افتد یاتفاق  مدرسه  در  امتحان  در  را  کردن  تقلب    را ی ز  د،یکنیم  هیکه 
  ی گر یبچه د  یاما وقت  د،یدرس بخوان  دیکه نتوانست  دیداشت   یگر ید   اری بس  یهاتیمسئول
 . دی کنیعدم صداقتش قضاوت م خاطربهاو را  شود،یم  تنبیهتقلب  لیبه دل

 ی اما وقت  د،ی دانیرا مقصر م ک یو تراف  دیشویحاضر م ریکه شما د  افتد یاتفاق م یزمان
د م  ریدوستانتان  توه  شوند،یحاضر  را    ک ی   عنوانبهخود    ت ی ثیبه ح  ی شخص  نی آن 

 . دیدانیانسان م

 : بود ی م  ر ی موارد ز   شامل خانواده بود،    ی از اعضا  ی ک یناظر    -   گر یباز   تعصب اگر  

  خت ی ریمبه هم    را  لتانیوسا  ای  کردیم  تی را اذ  شمااحمق شما هر بار که    تربزرگ برادر  
کتک   را  شما  خاصی  زد یمو  اتفاق  وقتافتادینم،  اما  اتاقش   یواشکی  شما  ی.  وارد 

 د ی شکستیو سرش را م  دیرو یو پشت سرش م  دیدزدی را م  سبالشیو چوب ب  دیشویم
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  د، ی اکنند که انگار تازه او را کشتهیرفتار م  یطور   نتانیوالد  ،رفت یم  مارستانیو او به ب
 ید ... هست  طانیش  خودکه شما  کنندیهمه فکر م 

 ی اسناد گروه  ی ر ی سوگ تعصب یا    -  5

 ی چیست: تعصب اسناد گروه   ای  ی ر ی سوگ

گروه  تعصب م  ی اسناد  کن  شودیباعث  فرض  مشابه    ،فرد  کی  یها یژگیو   م یکه 
  ی ها نمونه  نی. بارزتر(منبع)  به آن تعلق دارد  فرد ذکر شده  است که   یگروه  یهایژگیو 

 . (منبع) هستند  تیجنس  ایبر نژاد  یمبتن ی ها شهیکل ، یاسناد گروه یر یسوگ

انرژ   ان یشا   ی و اطالعات حس   هاداده.  کندیممصرف    یاد یز  یذکر است که مغز شما 
نت  ی برا  یادیز در  دارد.  وجود  کردن  ا   جه،ی غربال    ی ها یر ی سوگ  و   هاتعصب  نیتمام 

خود استفاده   یدر وقت و انرژ   ییصرفه جو  یهستند که مغز برا  " یی برهاانیم "   یشناخت
. فقط در  اندبوده  دی مف  نان یدر دوران غارنش  ژه یو به  برهاانی م  نیا  ،ی. به طور سنتکند یم
ا  یاجتماع  یها نهیزم  موضوع   نی او    کنند یم مشکالت    جادی مدرن است که شروع به 
 صادق باشد.  نیز یاسناد گروه ی ر یدر مورد سوگ دیشا

 : سازد ی ماحمق    ک یچگونه از شما    ی تعصب اسناد گروه   ا ی  ی ر ی سوگ

  تیجنس  ایما را نژادپرست    تواندیم  راحتیبه  یاسناد گروه  یر یاست که سوگ   یهیبد
کامالً احمقانه  آشکارا یک رفتار    رفتار  نیکند. ا  یگر ید  زیهر چ  ایهراس    گراهمجنس  ایگرا  

 باشد(. نیچن  دیحداقل با ای)است 

آن    یکه قربان  ستیآنقدر ن  این است که  یاسناد گروه   یر یدر مورد سوگ  بیاما نکته عج
 .می دهیم شانجام  راحتیبههمه ما  چون میشو

به نفع خود استفاده   یاسناد گروه   تعصباز    میکنیم  یاست که چگونه سع  نی تر اجالب
  تنها نهکه    داردانسان    عتیطب  ی دردار شهیر  ی ژگیآنقدر و   یاسناد گروه  یر ی . سوگمیکن
شباهت   اگر آنها  ی)حت میکنیقضاوت م  خاصی  یهادر گروه  تیعضو  خاطربهرا    گران ید

گروه  ه ب  زیادی باشند ها  آن  بنداشته  اجتماع  می کنیم  یسع  لکه(  نظر  از  را  با    یخود 
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 موقعیت و    تیوضعبتوانیم    تا  بدانیم  هاگروهو خود را عضو آن    میکن  تعریف  ییهاگروه
   . دهیم تر برده و ارتقاخود را باال

را به نفع خود   گریافراد د یاسناد گروه یر یسوگ میکنیم  یما فعاالنه سع ،گری دعبارتبه
 . میکن کرده و مصادره یدستکار 

  ده یچ یکه پ  مینشان ده  ایتا به دن  میخریم   کیش  یهاو کوکتل  ها نیها و ماشما لباس
هست  ای  میهست باحال  م  میآنقدر  دردمان  به  گروهخوردیکه  اطراف  در  ما  که   ییها. 

و اصطالحات    انهیعام  الفاظ  . ما ازمیگردی، م بدانندها  آن  جزو ما را    گرانید  م یخواهیم
 ن ی ما مطابقت داشته باشد، به ا  یحیترج  یکه با گروه انتخاب   میکنیماستفاده    یو عبارات

 .بپذیرند یاز آن گروه اجتماع یبخش عنوانبهما را  گرانی که د دی ام

افراد   هرحالبه با  موقع  یمعاشرت  باال    تیکه  را  اشکالبرندیم شما  ا  ی،   کار  نیندارد. 
دارد  یزمان برا  مشکل  فقط  آنها  از  وضع  یکه  بردن  موقعیت  تی باال  استفاده   و  خود 
  ی برخ   نکهی توجه به ا  ب،یترت  نی. به همکندیم   لیاحمق تبد  کیشما را به    و این  دی کنیم

 عنوان بهکه آنها را    یندارد. زمان  یاشکال  ،هستند  یتر ع یوسدسته    ایاز گروه    یاز افراد بخش
تعصب( با    یعنی)  د یکنیمکه در مورد گروه قضاوت    طورهمان  ، د یکنیمافراد قضاوت  
 . دی شویممشکل مواجه 

فرد هر  با  ساده،  زبان  کن  خودیخود بهشخص    کی  عنوانبه  یبه    عنوانبهنه    د،یرفتار 
 . یگر ی به هدف د  دنیرس یبرا یا لهیوس

 : بود ی م  گونه این خانواده بود،    ی از اعضا  ی ک یتعصب    ن ی اگر ا 

و سپس    دی گویم  یوحشتناک   زی چ   یخانوادگ  الت یتعط  ک یپدربزرگ نژادپرست شما، در  
را پا ا   انددهیرا نشن   آنکه    کنندیو وانمود م  اندازند یم  ن یهمه سرشان  حرف   نیکه 

 افتضاح را گفته است. 

 م؟ ی خود غلبه کن   ی بر تعصبات شناخت  می توان ی م  ا ی آ   -  6

آنها   نیبنابرا  ،میدانیم خود    یشناخت  یهایر یسوگاکنون ما در مورد    چون،  شد  یعال
 کنند، درست است؟ جادی ا  یمشکل  دینبا گرید

https://www.instagram.com/novinlive/
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 خیر، اشتباه است. 

در   دارشهیر  یژگیو   کی   یشناخت  یها تعصبو    یهایر یسوگ  نیاست که ا  نی ا  قتیحق
را خاموش کرد. آگاه شدن از آنها   هاآن چیسوئ کیبا  توانیانسان هستند و نم عتیطب
آنها   یکه قربان  یا هیاول در لحظات    خصوصبه  م،یاز آنها آگاه باش  د ی ما با  ،ستین  یکاف 
 . میشویم

در    شتریتوجه ب   یشما برا  ییتعصبات، توانا  تی ریمد  ی ابزار برا  نی احتماالً بهتر  ن،یبنابرا
 . (منبع) است یزندگ

شده است که قرار است جامعه    لیتبد  جی کلمه را  کی به    " یآگاهذهن"که    دانممیمن  
از همه ب  ا  یز یاما چ   .کند  پاک   یگر ید  زیهر چ  ا ی  هایمار یرا  درباره آن    نجایکه ما در 
افکار   دی که بتوان ییاست. جا ی از خودآگاه داریپا تی وضع کی جاد ی ا م،یکنیصحبت م

 . دیسوال ببر ریو ز دیری در نظر بگ د، یکن ییخود را به طور مداوم شناسا دی و عقا

  تنها نه  یموثرتر آنهاست. اما خودآگاه   تیریمد  یگام برا  نیتوجه به تعصبات خود اول
  ی بلکه به معنا   د،یشروع آنها درک کن  نیاست که تعصبات خود را در ح  یمعن   نیبه ا
کنترل افکار و احساسات خود را    رسدیماست که چرا به نظر    نی و درک ا  شدن  ترقیعم

 . دیده یم ستدر مواجهه با آنها از د 

 چند مثال: 

سوگ  قدر اینچرا   ▪ منف  دی هست  یمنف  یر یمستعد  جنبه  فقط  چ  ی و  را   ز ی همه 
از   آن را  دیکه با  د یرنجش حل نشده دار  ی خشم و شما مقدار   دیشا  ؟دینی بیم
 . دیببر نیب

  یهایناامنشما    دی که حق با شماست؟ شا  دیهست  نیدر فکر ا  قدراین  شه ی چرا هم ▪
 . دیآنها را بپوشان دیکن یم یکه سع دیخود دار ذهندر  یتر قیعم

ا  لیم  ای؟ آکندیم   نیرا تام  ی مبرم به برتر   ازین  یاسناد گروه   تعصب  ایآ ▪  ن یبه 
را   یگر یگروه د  دیاست که بخواه  ی آنقدر قو  دیتعلق دار  یاحساس که به گروه

 ؟ خوبی در خود ایجاد نمایدتا احساس   دیجلوه ده طانیش
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  ن ی شده است. آنها از ب  هیما اساسًا در شناخت ما تعب  یشناخت  یها یر یسوگو    هاتعصب
آنها را    می ریبگ  ادیاست که    نیا  م یانجام ده  میتوانیم که    یکار   نینخواهند رفت. بهتر

صورت محکوم    نیا  ری تا به ما خدمت کنند. در غ  بگیریمآنها را تحت کنترل    م،یکن  یاهل
 .میبه خدمت به آنها هست
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