
ائمه علیهم  السالم به تأس�ی از جد بزرگوارشان 
حض�رت پیامبراک�رم)ص( اس�طوره های صبر و 
پرهیز از خشم بودند. در این زمینه امام کاظم)ع( 
نماد کظم و بردباری محسوب می شوند. در ادامه 
دو داس�تان آموزنده از زندگانی امام کاظم)ع( و 

امام سجاد)ع( را می خوانید. 
   
  کظم غیظ امام کاظم)ع(

مردى از اوالد خلیفه دوم در مدینه مى زیست که امام 
کاظ��م)ع( را آزار مى داد و گاهى به ایش��ان با دش��نام 
توهین مى کرد. برخى از یاران امام کاظم)ع(، پیشنهاد 
مى کردند که او را تأدیب کنند. اما امام شدیداً ایشان را 

از این کار باز مى داشت. 
روزى امام کاظم)ع( بر مرکب سوار شده و به مزرعه آن 
مرد رفتند و او را در مزرعه یافتند و چون کنار او رسیدند، 
از مرکب پیاده ش��دند و با گش��اده رویى و بزرگوارى از 
او پرس��یدند: چقدر ب��راى این مزرعه خ��رج کرده اى؟ 
گفت:100دینار. فرمود: چقدر امید سود دارى؟ گفت: 
غیب نمى دانم. فرم��ود: گفتم چقدر امیدوار هس��تى؟ 
گفت: امید ۲00 دینار سود دارم. حضرت ۳00 دینار به او 
مرحمت فرمودند و گفتند زراعت هم از آن خودت، خدا 
به تو آنچه به آن امید دارى خواهد رسانید.  آن شخص 
برخاست و س��ر آن گرامى را بوس��ید و از او خواست که 
از گناهان و جس��ارت هاى وى درگذرد. امام تبس��مى 
فرمودند و بازگشتند. روز بعد، آن مرد در مسجد نشسته 
بود که امام کاظم)ع( وارد ش��دند. آن مرد تا نگاهش به 

امام افتاد، گفت:»اهلل اعلم حیث یجعل رس��الته«؛ خدا 
بهتر مى داند که رسالت خویش را به چه کسانى بدهد. 
دوستانش با شگفتى پرسیدند: داستان چیست؟ قباًل از 
او بد مى گفتى؟ او دوباره امام را دعا کرد و دوستانش با او 
به ستیزه برخاستند.امام با یارانى از خود که قصد قتل او 
را داشتند، فرمود: کدام بهتر است، نیت شما یا اینکه من 
با رفتار خویش او را به راه آوردم؟ )تاریخ بغداد، ج 1۳، ص 

۲۸/ ارشاد مفید، ص ۲۷۸(
  صبر امام سجاد)ع( در برابر مرد بدگو

 روزى امام س��جاد، حضرت زین العابدین)ع( در جمع 

عده اى از دوس��تان و یاران خود نشسته بود که یکى از 
خویش��ان آن حضرت ، به نام حسن بن حسن وارد شد 
و چون نزدی��ك حضرت قرار گرفت، زبان به دش��نام و 
بدگویى به آن حضرت باز کرد و امام)ع( سکوت نمود و 
هیچ عکس العملى در مقابل آن مرد بى خرد نشان نداد 
تا آن که آن مرد بدزبان آنچه خواست به حضرت گفت 

و سپس از مجلس بیرون رفت. 
آنگاه ، امام سجاد)ع( به حاضرین در جلسه خطاب کرد 
و فرمود: دوست دارم هر که مایل باشد با یکدیگر نزد آن 

مرد برویم تا پاسخ مرا در مقابل بدرفتارى او بشنود. 

افراد گفتند: یابن رس��ول اهلل! ما همگى دوست داریم که 
همراه شما باشیم و آنچه الزم باشد به او بگوییم و از شما 
حمایت کنیم.  سپس حضرت کفش هاى خود را پوشید و 
به همراه دوستان خود حرکت کرد و آنها را با این آیه شریفه 
قرآن نصیحت نمود: والکاظمین الغیظ والعافین عن الّناس 

واهلّل یحّب المحسنین ) سوره آل عمران : آیه 1۳4(
و با این سخن دلنشین ، همراهان فهمیدند که حضرت 
با آن مرد برخورد خوبى خواهد داشت.  وقتى به منزل 
آن مرد رسیدند، حضرت یکى از همراهان را صدا کرد و 

فرمود: به او بگویید که على بن الحسین آمده است. 
چون م��رد بدزبان ش��نید ک��ه آن حض��رت در منزل او 
آمده اس��ت ، با خود گفت : او آمده اس��ت تا تالفى کند و 

جسارت هاى مرا پاسخ گوید. 
پس هنگامى که آن مرد در خانه را گش��ود و از خانه 
خارج ش��د ، حضرت به او فرمود: اى برادر! تو نزد من 
آمدى و به م��ن نس��بت هایى دادى و چنین و چنان 
گفتى ، اگر آنچه را که به من نسبت دادى در من وجود 
دارد، پس از خداوند متعال مى خواهم که مرا بیامرزد 
و اگر آنچه را که گفتى ، در من نیس��ت و تهمت بوده 
باشد، از خداوند مى خواهم که تو را بیامرزد.  چون آن 
مرد چنین اخالق حسنه اى را از امام زین العابدین)ع( 
مشاهده کرد، حضرت را در آغوش گرفت و بوسید و 
ضمن عذرخواهى  گفت : اى سرورم! آنچه را که به شما 
گفتم ، تهمت بود و من خود سزاوار آن حرف ها هستم ، 
مرا ببخش.)ارشاد شیخ مفید: ص 145، اعیان الّشیعه : 

ج 1، ص4۳۳(

  پدیده ای به نام چرخه خشونت 
شخص در محل کار مسئولیتى بر عهده دارند و موقعیت 
رشوه گرفتن براى او فراهم مى باشد و زمینه این کار نیز 
از قبل تأمین شده است، براى رسیدن به خواسته هاى 
مادى خود وسوسه ش��ده و این کار زش��ت را مرتکب 
مى شود. گفته شده خشونت مولد خشونت هاى بیشتر 
است. براى مثال وقتى فردى ش��اهد رشوه دادن و راه 
افتادن کار ش��خص ثالثى مى ش��ود عصبانى شده و به 
نحوى این عصبانیت را تخلی��ه مى کند. گاهى ممکن 
است در خیابان سر مسئله ناچیز و کم اهمیتى همچون 
تنه زدن غیرعمد شروع به دعوا و درگیرى کند و با این 
کار فرد دیگرى را ناراحت کند و این چرخه خش��ونت 
مکرر ادامه پیدا مى کند. در جامعه شناس��ى نظریه اى 
تحت عنوان تئورى چرخش در خش��ونت وجود دارد 
و بیان ش��ده که خش��ونت از خش��ونت زاده مى شود. 
اخت��الس، حقوق هاى نجوم��ى و... نی��ز مى توانند اثر 
مخربى روى ذهن مردم بگذارند و فضا را براى ارتکاب 

جرائم، نزاع و درگیرى مستعد سازند. 
  گسترش خشونت در زندگی شهرنشینی

طبق نظر پیتریم سورکین از قرن 1۷ به بعد ذهنیت ها، 
ذهنیت حسى و مادى ش��ده و ذهن، افکار و رفتار ما را 
مادیات در بر گرفته است. به دلیل اینکه مادیات اصل 
قرار گرفته، معنویات و ارزش هاى دینى کمرنگ شده 
و به همین جهت نیز زمینه براى خشونت بیش از پیش 
فراهم شده اس��ت. مى توان گفت به همین دلیل است 
که میزان خش��ونت و نزاع در ش��هرهاى بزرگ نسبت 
به شهرهاى کوچك تر بیشتر اس��ت، زیرا در شهرهاى 

بزرگ ه��م مادى گرایى و هم بى هویتى بیش��تر حاکم 
اس��ت و بنابراین خش��ونت به یك امر معمول تبدیل 
شده است. ساکنان در شهرهاى بزرگ به خاطر شرایط 
زندگى شهرنشینى و دور بودن از فضاى طبیعت بیشتر 
دچار خأل بى هویتى مى ش��وند و براى رف��ع تنهایى و 
کس��ب هویت دس��ت به فعالیت هایى مى زنند که در 
مرکز توجه قرار گیرند، ن��زاع و درگیرى مى تواند یکى 
از این روش ها باش��د. ش��رایط جامعه ازجمله گرانى، 
تورم، افزایش فشار زندگى، گسترش رشوه و تبعیض ها 

زمینه ساز وقوع درگیرى و افزایش خشونت است. 
  ناتوانی کالم در حل اختالفات و نزاع ها

نزاع  ها دو دسته هستند؛ نزاع  هایى که بر اثر اختالفات 
ریش��ه دار اتفاق مى افتد و نزاع  هایى که اختالفات آنى 
منجر به وقوع آن مى ش��ود. م��واردى مانند کمبود جا 
براى پارک اتومبیل، رعایت نکردن حقوق شهروندى، 
نبود فرهنگ آپارتمان نشینى، افزایش قیمت خدمات، 
افزایش قیمت کاال هایى که در س��بد خان��وار حیاتى 
هس��تند و نبود نظارت ب��ر همه این موارد بیش��ترین 
دالیل نزاع هاى آنى هستند. نزاع  آنى بیشتر در شهر ها 
اتفاق مى افتد، بنابراین سهم کالنشهر ها از نزاع بیشتر 
از شهرهاى کوچك و روس��تا ها مى باشد، دلیلش هم 
ناتوانى زبان و گفتار در حل اختالفات آنى اس��ت. این 
روز ها زبان قابلیت میانجى گرى خود را از دس��ت داده 
است زیرا امروزه در شهر ها افراد با  فرهنگ هاى متفاوت 
در کنار یکدیگر زندگى مى کنند و زبان مش��ترکى که 
در آن همه کلم��ات و عبارات هم معنا باش��د، ندارند، 
بنابراین به یك تفاهم مشترک نمى رسند. در این موارد 

آموزش افراد بهترین و اساسى  ترین راهکار پیشگیرى 
از خشونت است. 

  رابطه معکوس خشونت و معنویت
مشغول ش��دن به نماز و دعا س��بب افزایش آرامش و 
امید مى ش��ود. زمانى که ما امید داشته باشیم وقتى از 
خداوند درخواست مى کنیم و اجابت مى کند آرامشى 
ما را فرا مى گیرد و به دنبال آن خش��ونت و عصبانیت 
کم مى ش��ود. متأس��فانه امروزه ارزش ه��اى دینى با 
توجه به الگوب��ردارى از فرهنگ بیگانه کمرنگ ش��ده 
اس��ت و مردم از دعا و مناجات تاحدودى دور شده اند، 
همچنین به خاطر گس��ترش و ش��یوع ویروس کرونا 
و لزوم فاصله گذارى اجتماعى، ش��رکت در مس��اجد 
و مراس��م مذهبى بسیار کم ش��ده و با گذشت زمان و 
طوالنى ش��دن دورى از ای��ن امر نیک��و، باعث کاهش 
آرامش جامعه ش��ده است. حضور در مس��اجد پیوند 
اجتماعى را قوى تر مى کند، هم محلى ها از مش��کالت 
هم خبردار مى ش��وند و با کمك همدیگر سعى در رفع 
مش��کل مى کنند، اما زمانى که حض��ور در اجتماعات 
مفید کم ش��ود در نتیجه آن روابط و پیوند دوس��تى 
هم کم مى شود. انس��ان در دعا با خداى خود مناجات 
مى کند و از مشکالتى که زندگى اش را نگران کرده به او 
پناه مى برد. امروزه روانپزشکان دریافته اند که دعا، نماز 
و داش��تن یك ایمان محکم به دین، نگرانى، تشویش، 
هیجان و ت��رس را که موجب بیش��ترین ناراحتى هاى 
ماس��ت، برطرف مى کند. راز و نیاز عالوه بر اینکه غم و 
اندوه را رفع مى کند، باعث اطمینان قلب مى شود، زیرا 
انس��ان در زمان اضطراب و نگرانى غالباً با حضور قلب 

و خلوص نّیت رو به س��وى خدا مى آورد و با او درددل 
مى کند، ناراحتى هاى خویش را بیرون مى ریزد و اسرار 
خود را که در دلش پنهان است، به زبان مى آورد، تنها از 
او راه چاره و نجات را مى طلبد و با تضرع تقاضاى کمك 
مى  نماید، به عبارت دیگر وقتى نیایش��گر از ژرفاى دل 
دست به دعا بر مى دارد، نوعى شادابى و نشاط و انبساط 
در درون خود احساس مى کند که حاضر نیست با هیچ 

بهایى آن را از دست بدهد. 
  دعا و نیایش معجزه می کند

دکت��ر آلکس��یس کارل مى گوید:» دع��ا محکم  ترین 
و باال تری��ن حالل مش��کالت اس��ت. تأثیر دع��ا واقعاً 
ش��گفت انگیز اس��ت. قدرت دعا و نیایش نش��انه آزاد 
شدن انرژى اس��ت، همانطور که به کمك تکنیك هاى 
علمى انرژى اتمى را آزاد مى کنند، با استفاده از قدرت 
دعا و از طریق شگردهاى علمى مى توان انرژى معنوى 
را آزاد س��اخت. بنابراین با کمك تأثیرات سودمند دعا 
و نماز تنش ها و مشکالت زندگى کوچك شمرده شده 
و به این صورت خش��ونت کاهش مى یابد. جامعه باید 
بستر و زمینه رشد مذهبى و فرهنگى را فراهم آورد تا 
مردم با معنویات پیوند بیشترى برقرار کنند. در عصر 
دیجیتال و گس��ترش فضاى مجازى، بخش عمده اى 
از زمان روزان��ه افراد به وبگردى و گش��تن در این فضا 
اختص��اص مى یابد و به ای��ن دلیل ک��ه نظارتى هم بر 
آنها صورت نمى گیرد، اثر س��وء بر روح و روان مردم به 
خصوص جوانان مى گذارد و سبب مى شود خشونت در 
جامعه بیشتر شود.   خشونت و نزاع میان افراد جامعه 
بیشتر ریشه در مشکالت اقتصادى دارد، محرومیت ها و 
کاستى هاى مادى باعث عقده هاى روانى و درونى افراد 
شده و خشونت را رقم مى زند. جامعه با برقرارى عدالت 
کارى و فراهم کردن شرایط برابر جهت اشتغال با درآمد 
مناسب و کاهش هزینه ها مى تواند تا حد زیادى از نزاع 
و درگیرى پیش��گیرى کند. به کار گی��رى روش هاى 
تمدد اعص��اب، راز و نیاز ب��ا پ��روردگار، عوض کردن 
شیوه تفکر، حل کردن مشکالت، تغییر دادن شرایط و 
استفاده از راهکارهاى مشاوران از جمله راه  هایى است 
که براى کنترل خشم و جلوگیرى از بروز اتفاقات بدتر 

مؤثر مى باشد. 
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سبک نگرش

حذف سوگیری های ناآگاهانه  با آموزش های کلیشه ای ممکن نیست

آیا می توانیم 
از پیشداوری هایمان ر ها شویم؟!

رابطه معکوس خشونت و معنویت 

عصبانیت راهی به دل های نیایشگر ندارد

وقتی فردی ش�اهد رش�وه دادن و راه 
افت�ادن کار ش�خص ثالثی می ش�ود 
عصبانی شده و به نحوی این عصبانیت 
را تخلیه می کند. گاهی ممکن است در 
خیابان سر مسئله ناچیز و کم اهمیتی 
همچون تنه زدن غیرعمد شروع به دعوا 
و درگیری کند و با این کار فرد دیگری را 
ناراحت کند و این چرخه خشونت مکرر 
ادامه پیدا می کند. در جامعه شناس�ی 
نظریه ای تحت عنوان تئوری چرخش 
در خش�ونت وجود دارد و بیان ش�ده 
که خشونت از خش�ونت زاده می شود

واقعیتى که خدشه بردار نیست: اگر دنبال کار مى گردید 
و اسم شما جیمز یا امیلى باشد، مس��یر آسان ترى در 
پیش دارید تا وقتى که اسمتان طارق یا آدئوال است. در 
بازه زمانى نوامبر ۲01۶ تا دسامبر ۲01۷، پژوهشگران 
براى ۳ هزار و ۲00 فرصت شغلى مجموعه اى از رزومه  ها 
و نامه هاى معرفى س��اختگى ارس��ال کردند. با اینکه 
توانایى  ها و مهارت هاى ذکرش��ده در فرم  ها دقیقاً یکى 
بود اما »متقاضیانى« که نام هاى متعارف پاکستانى یا 
نیجریه اى داشتند، در مقایسه با متقاضیانى که اسامى 
معمول انگلیسى داشتند، باید ۶0درصد بیشتر رزومه 

مى فرستادند تا به اندازه آنها به مصاحبه دعوت شوند. 
واضح است بعضى از کسانى که با بى انصافى به طارق  ها یا 
آدئوال ها جواب رد مى دهند نژادپرست هستند و عامدانه 
افراد را بر اساس قومیتشان غربال مى کنند. با وجود این، 
طبق پژوهش هاى روانشناختى وسیعى، بسیارى از افراد 
بدون اینکه حتى از پیش فرض هایشان آگاه باشند، تحت 

تأثیر سوگیرى هاى ضمنى عمل مى کنند. 
نتایج چنی��ن پژوهش  هایى س��بب ظه��ور قارچ گونه 
دوره ه��اى »آموزش اصالح س��وگیرى هاى ناآگاهانه و 
پذیرش تنوع« شد. هدف این دوره  ها اصالح نگرش افراد 
در زمینه هاى نژادپرستى و نگاه جنسیتى بود. منطقى به 
نظر مى آید، این طور نیس��ت؟ به مردم پیشداورى هاى 
پنهانش��ان را یادآورى مى کن��ى و در نتیج��ه آنها هم 
مى توانند طرز فک��ر و رفتار خود را تغیی��ر دهند. اما در 
حال حاضر، ایده آموزش اصالح سوگیرى هاى  ناآگاهانه 
و پذیرش تنوع به شدت پس زده مى شود؛ علت آن هم 
حجم فزاینده اى از مقاالت رسانه اى است که از وجود این 
»دوره هاى بیدارکننده« تأسف مى خورند و شرکت در 
آنها را در حکم این مى دانند که پولتان را در جوى بریزید. 
آدم هاى مردد استدالل مى کنند که شواهد بسیار کمى 
وجود دارد که حاکى از ثمربخش بودن این آموزش هاى 
اصالح سوگیرى  ناآگاهانه باش��د، همین بحث  ها باعث 

شده است برخى سازمان  ها طرح هایشان را لغو کنند. 
حقیقت چیست؟ آیا اصالً اصالح سوگیرى هایمان ممکن 
است؟ اگر پاسخ مثبت است پس چرا بسیارى از طرح ها 
از ایجاد تغیی��ر عاجزند؟ محت��واى دوره هاى آموزش 
اصالح س��وگیرى هاى ناآگاهانه و پذیرش تنوع، طیف 
گسترده اى از مطالب را شامل مى شود، اما بیشتر آنها در 
چند بخش اصلى با یکدیگر اشتراک دارند. براى مثال، 
اغلب از شرکت کنندگان خواس��ته مى شود که آزمون 
تداعى ضمن��ى را انجام دهند. الگوریت��م این آزمون با 
اندازه گیرى زمان واکنش افراد حین فعالیت دسته بندى 
لغات، تداعى مثبت ی��ا منفى ش��رکت کنندگان را از 
گروه هاى مشخصى مانند قومیت ها، گرایش هاى جنسى 

یا جنسیت هاى مختلف محاسبه مى کند. 
بعد از اتمام آزمون تداعى ضمنى، به شرکت کنندگان 
درب��اره نتای��ج آزمونش��ان توضیحات��ى مى دهن��د. 
به این ترتیب، شرکت کنندگان مى توانند درباره ماهیت 
کلیش��ه  ها و س��وگیرى هاى ناآگاهانه و پیامد آنها در 
محیط کار بیشتر بدانند و توصیه  هایى براى کاهش اثر 
سوگیرى  ها نیز دریافت کنند. همه این چیز ها در مقام 
نظریه به کار مى آید. اما اگر بخواهیم این منفعت  ها را در 
عمل تأیید کنیم، باید نگرش  ها و رفتارهاى کارکنانى را 
که در دوره هاى آموزش اصالح سوگیرى هاى ناآگاهانه 
و پذیرش تنوع شرکت کرده اند با کسانى مقایسه کنیم 

که در این دوره  ها شرکت نکرده اند. 
ادوارد چانگ، استاد مدرس��ه کسب وکار هاروارد، یکى 
از منس��جم  ترین آزمایش  ها را در این زمینه پیش برده 
است. او براى هزاران تن از کارکنان یك شرکت خدمات 

تخصصى بین المللى یك دوره مج��ازى پذیرش تنوع 
یك ساعته برگزار کرد. او براى این کار از ابزار هایى مانند 
آزمون تداعى ضمنى استفاده کرد؛ این تمرین براى این 
طراحى ش��ده بود تا راجع به کلیش��ه هاى جنسیتى و 
پیامدهاى آن آموزش  هایى به افراد بدهد و بررس��ى  ها 
نیز حاکى از آن بود که این تمرین برخى از این نگرش  ها 
را تغییر مى دهد. پس از اتمام دوره، شرکت کنندگان به 
وجود س��وگیرى هاى خود اذعان و اعالم کردند از زنان 
در محیط کار خود بیش��تر حمایت خواهند کرد و این 
در مقایس��ه با کس��انى بود که صرفاً دوره هاى عمومى 
»ایمنى روان ش��ناختى « و »گ��وش دادن فعاالنه« را 

گذرانده بودند. 
متأسفانه و شاید برخالف انتظار ش��ما، این به معناى 
تغییرات عمیق رفتارى نبود. سه هفته پس از گذراندن 
دوره، ب��ه کارکنان فرصت داده ش��د ت��ا در یك برنامه 
غیررسمى مربى گرى شرکت کنند. به طورکلى، دیگر 
احتمالش کم بود که افرادى ک��ه دوره پذیرش تنوع را 
گذرانده بودند، براى خود مربى زن انتخاب کنند. شش 
هفته پس از گذراندن دوره نیز ای��ن فرصت در اختیار 
شرکت کنندگان گذاشته شد تا همکاران »ممتاز « خود 
را معرفى کنند تا از آنها تقدیر شود. دیگر فرصتى بهتر 
از این پیدا نمى شد تا به زنانى که در محیط کار نادیده 
گرفته ش��ده اند، دلگرمى بدهند. اما باز هم افرادى که 
دوره پذیرش تنوع را گذرانده بودند، عملکرد بهترى از 

افراد گروه کنترل در معرفى همکار زن نداشتند. 
بى تردید اثربخش بودن این دوره  ها زیر سؤال رفته است؛ 
یکى از دالیل این شکس��ت  ها این اس��ت که بسیارى از 
طرح هاى آموزشى رایج آنقدر مختصرند که نمى توانند 
اثرات مطلوبى داش��ته باش��ند. عموم مطالعات نش��ان 
مى دهند اگر آموزش تنوع در بازه هاى زمانى طوالنى ترى 
انجام شود، اثرات چش��مگیرترى دارد. ممکن است آدم 
منفى باف��ى فکر کند که ای��ن برنامه هاى کوت��اه، صرفاً 
یکسرى تمرینات ساده  هستند که در آن باید مربع  هایى را 
تیك بزنند. بااین حال » ایتوولگن « معتقد است که طراحان 
این برنامه  ها حقیقتاً نیت خوبى داش��ته اند، اما مشکل 
اینجاست که تاکنون س��ازمان  ها با تفکر نقادانه بررسى 
نکرده اند که براى ایجاد تغییر به چه میزان تعهد نیاز است 

یا حتى خروجى هاى مطلوب را چطور باید سنجید. 
در نتیجه نبود این دوراندیشى  ها بسیارى از دوره هاى 
فعلى به شدت منفعل و نظرى بوده اند. الکس لیندزى، 
استاد دانشگاه ممفیس مى گوید:» اگر براى عده اى 
فقط سخنرانى کنید که سوگیرى  ها همه جا هستند 
ولى ابزار الزم براى تغییر را در اختیارش��ان نگذارید، 
در این صورت گمان مى کنم آنها مى رسند به اینکه 
سوگیرى  ها طبیعى هستند و نیاز نیست براى رفعشان 
اقدامى کنن��د.« بنابرای��ن در تالش ب��راى مقابله با 
سوگیرى ها، در کنار گام هاى واقعى براى بهبود آنها، 
مى ت��وان از تمریناتى بهره برد که بیش��تر مبتنى بر 
شواهد باشند و باعث  شوند شرکت کنندگان، بیشتر 

درباره اعمال خود تأمل کنند. 
به طورکلى این دوره  ها از ایجاد تغییرات الزم عاجرند؛ 
چراکه بیشتر افراد نسبت به خود این ایده گارد مى گیرند 
که شاید دچار پیشداورى  شده باشند. در این دوره ها، 
بدون آنکه قصد توجیه سوگیرى را داشته باشیم، توضیح 
این نکته که حتى آدم هاى خ��وب و خوش نیت نیز به 
آسانى ممکن اس��ت در دام کلیشه  ها بیفتند، مى تواند 
کارساز باش��د. در عین حال باید تأکید کنیم که افراد 
شخصاً موظفند براى اصالح سوگیرى هاى خود اقدام 
کنند. دست آخر این دوره  ها مى توانند به مردم بیاموزند 
که احتمال س��وگیرى »مجوز اخالقى« را به رسمیت 
بشناس��ند؛ فرد در س��وگیرى مجوز اخالقى از قبل به 
خود ثابت مى کند که انس��ان آزادمنش و نوع دوستى 
اس��ت و از کارهاى به ظاهر فضیلت مندان��ه اش مانند 
ش��رکت کردن در دوره پذیرش تنوع یا حمایت کردن 
از اقلیت  ها استفاده مى کند تا رفتارهاى پیشداورانه آتى 

خود را توجیه کند. 
نقل از وب سایت ترجمان، نوشته: دیوید 
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  تلخیص: سلما سلطانی
بسیاری از سوگیری های ما برای خودمان هم ناشناخته است. بی دلیل از روی اسم آدم  ها قضاوتشان 
می کنیم، با نگاه کردن به رنگ پوست و چهره شان تصمیم می گیریم به آنها اعتماد کنیم یا نه و خیلی 
چیزهای دیگر. حاال بیش از همیشه می دانیم که چنین س�وگیری  هایی می تواند برای سازمان  ها 
و ش�رکت  ها مضر باش�د. برای همین دوره های آموزش�ی گوناگونی برای کاهش این سوگیر ها در 
کارمندان طراحی شده است. اما به نظر می رسد کنارگذاشتن سوگیری خیلی سخت تر از آن چیزی 

است که فکر می کردیم. آیا راه حلی وجود دارد؟

  زهرا هنربخش
یکی از عوامل اصلی خشونت و نزاع میان افراد جامعه مشکالت اقتصادی اس�ت، محرومیت ها و کاس�تی های مادی باعث عقده های روانی و درونی افراد شده و 
خشونت را رقم می زند. امروزه با گسترش شهرنشینی و تجملگرایی، مردم نیازهای مادی بیشتری را احساس می کنند و برای تأمین نیاز مادی تحت فشار فراوان 
قرار می گیرند، زیرا برای اینکه بتوانند خود را با امکانات مشابه بقیه همسو کنند، همواره درحال تالش برای کسب درآمد بیشتر هستند و از آنجا که در این دوره 
تورم و گرانی را داریم، مردم هرچه تالش می کنند به آن سطح از برآورده شدن توقعات نمی رسند، به همین خاطر برخی از آنان دچار سرخوردگی و ناراحتی شده 
و برخی اوقات برای رفع نیاز) حال نیاز واقعی باشد یا نیاز کاذب( دست به جرائم متفاوت از جمله نزاع می زنند. در این میان کمرنگ شدن نقش معنویت در زندگی 

نیز بر مشکالت دامن می زند. 

سبک رفتار

دو حکایت از دو امام صبور

شرم بدگویان در برابر صبر امامان
قصه زندگیقصه زندگی

حقیقت چیست؟ آیا اصاًل اصالح 
سوگیری هایمان ممکن است؟ اگر 
پاسخ مثبت است پس چرا بسیاری 
از طرح ها از ایجاد تغییر عاجزند؟


