
 قضاوت

شانزدهمکنج  در وگوگفت کی تیروا
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داستایِفسكى  «رشدگانِیتسخ»کتاب  از ییدر جا( 1)

 یکاردارد و هر گناه یاگذشته یزکاریپره هر»نوشته: 

در  یاگر قضاوت نادرست دانمیمقضاوت نكن.  پس! یاندهیآ

 طیتا مرا در شرا کندیتمام تالشش را م ایکنم، دن یمورد کس

 هیما شب یهمه یكیاو قرار دهد، تا به من ثابت کند در تار

 رو یبحث کنندهخكوبیجمالت م نیبا ا هیمرض «.میگریكدی

به  :دیپرس بعدش و برد فرو فكر به رو همه که دیکش شیپ

 «م؟یکنیرو قضاوت م یزیها چرا هر چنظرتون ما آدم

ها انسان ،یاز نظر علم» بود که نوشت: آعمِدَاول ( 2)

و قضاوت کردن و شدن هستند،  سهیدر حال مقا شهیهم

در عمل و  دادیانجام نم عیسر یریگجهیچون اگر ذهن نت

قضاوت  ،ینی! از منظر دکردیعمل م ریالعمل هم دعكس

 تیخودمونو ترب میتونی. ما فقط مستین یجا کار درستنابه

و زود  عهیمغز سر عتیاما طب میتا زود قضاوت نكن میکن

انتظار داشت اصال قضاوت  شهی. نمکنهیم یریگجهینت
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 نیا شهیم که بگه داشت دوست ییجورا هی هیمرض «نكرد!

کم ها کمما آدم» :کرد کنترل ییجورا هی هم رو مغز عتیطب

هم  یاز نظر علم یکه حت میفهمیم رهیمون باال مکه تجربه

و زود  میکن قیتحق میاطالع کامل ندار یزیاز چ یوقت دیبا

  «.مینظر ند

و  هبود که وارد بحث بش سوگل نوبت ،دمعآاز  بعد( 3)

. بزنهحرف  «نامدرسه» گذاشت اسمشو که یزیچ هیدر مورد 

 به» :میکننقل  نجایهم مایمستقرو  سوگل یحرفا دیبذار

 یاجامعه یکار، قضاوته. تو نیتردهندهآزار و نینظرم بدتر

مدام درحال قضاوت شدن و قضاوت کردن  میکه االن هست

 ستین یکار درست میممكنه من و تو االن بگ. میاگهیهمد

به  ازین یو مثل هر رفتار ستیاوقات دست ما ن یگاه یول

که  شدیداده م موزشآبهمون  دیبا یداره. از بچگ نیتمر

 یریتاث میتا باالخره بتون میبد ادیبه نسل بعد  دینشده و ما با



 11 از 3                                                                              قضاوت
 

 ادمونیکه مدرسه  رو ییزایچ نیا ها. نامدرسهمیکن جادیا

و  گاهآخود  یرو شتریو ب ندیبهمون اموزش م دهینم

 ما که جالبه یلیخ «.كننیم کار خودآگاهیمهنو  اخودآگاهن

 گذراندن هاسال بعد هابچه و میدار نامدرسه نام به یمفهوم

 . اندشده آن متضاد ظاهر به مفهوم جذب مدرسه، در وقت

 دیبا ،دونهیکه نم ییزهایچ یمغز برا نیثمنظر  به( 4)

 نیثم. ادینكنه و بتونه باهاش کنار ب یبسازه تا قاط یزیچ هی

ها رو به وجود کاراش قضاوت نیمغز ما با هم دیشا» که گهیم

 کنمیمن فكر م» :نوشت که نیثم جواب در کاوه «.ارهیم

مواظب  یلیشلوغ و پلوغ خ یایدن نیدر ا میدار ازیما ن

 یبرامون باق یتمرکز چیوگرنه ه ،میمغزمون باش یهایورود

و  میزوم کن مونیچندتا مورد در زندگ یرو یعنی. مونهینم

 شهیکه م ییها رو تا جاتا اون میآرامشمون رو حفظ کن

رو  هایورود نیا لیتحل میبتون دیما با. میخوب انجام بد
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ها وقت یلیو حواسمون به پردازش باشه چون خ میکنترل کن

 تمونیکه اذ ییهازیچ. مثاًل شنیناخودآگاه وارد ذهنمون م

تا  میبش تیاهمیو بهشون ب میکم کنار بذاررو کم کنهیم

 یبجا رو یاگهیراه د نیآفرنوش اما «.میکن یتر زندگراحت

 میتونیما نم»داد:  شنهادیمغز پ یهایورود کنترل

 میاومد ایبه دن ی. از وقتمیمغزمون را کنترل کن یهایورود

 دی. ما باشهینگاه کردن ساده اطالعات وارد مغزمون م کیبا 

و  میرو کنترل کن اطالعات ایها داده نیا لیتحل میبتون

  «.حواسمون به پردازش باشه

 یداغ شده بود و هرکس یها حساببچه نیب گووگفت( 5)

 کی دیاز د نیافش. کردیخاص به موضوع نگاه م یاهیاز زاو

گوناگون  یهاتیها در موقعقضاوت همیشه» پزشک گفت:

به تجربه یاد  یپزشك یتغییر کنه. مثال در زمینه تونهیم

 یو خانوادگ یاجتماع یهارو از قضاوت یگرفتم قضاوت بالین

بیمار رو با  یبیمار جدا کنم، یعنی بتونم تصمیم درمان
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من رو  یکه بخواد قضاوت بالین یبیرون یکمترین فاکتورها

تا چه حد ممكنه؟ قطعا  یالشعاع قرار بده، بگیرم. ولتحت

کوچیک  یدر یک روستا یبرخورد و تصمیم در مورد بیمار

با مسائل اون محیط که شدیدا به اجتماع محدود و 

 یدر شهر یخانوادگیشون مرتبطه، با یک بیمارستان خصوص

از  کاوهو  سوگلو  مینع «مثل تهران متفاوت خواهد بود.

ممكنه در دل نقد،  نكهیفاوت نقد و قضاوت گفتند و ات

برخورد با  یروش علم کینقد،  نكهیا ایقضاوت هم باشه و 

 موضوعاته و متفاوت با قضاوت. 

ما به قضاوت و  یعالقه لیدل یکاریب» کاوهنظر  به( 6)

باعث  یزیچه چ میدونیو چون نم دنهیرس جهیزود به نت

که با جستجو در اعمال  میهست نیدنبال ا شه،یآرامشمون م

 نكهیاز ا غی. درمیبساز یخودمون سرگرم یبرا هیبق یو زندگ

 «.میزنیهم مآرامش خودمون و اطرافمون رو به میدار
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 ازیوقتا ن یها چون بعضما آدم»موافق بود:  کاوهبا  هیمرض

. راستش من خودم میگیم گرانید یاز زندگ میبه توجه دار

بهم  یکس ینجوریکه نه ا دمیبودم و اصال فهم نجوریهم هم

. رمیگیحرفا مورد توجه قرار م نیو نه من با ا کنهیتوجه م

. بخاطر دمنبو یهم نبود و من از خودم راض یکار قشنگ

سكوت کنم. چون  شتریب دمیم حیترج گهیاالن د نیهم

. کنمیم شتریب یکار احساس آرامش و خوشبخت نیخودم با ا

خب من از  ی. ولییتو درونگرا گنیخانواده بهم م یتو

 یبا هرادم ازبهتر  یی. چون تنهاامیخودم راض ییدرونگرا

 «.یبهتر از هر خبر یخبریو ب ،بودنه

 یخوشش اومد و عبارت اریبس هیاز روش مرض یاسی( 7)

 هادهیبزرگ درباره ا یهاذهن» رو نوشت: النور روزولتاز 

 و درباره رخدادها، یمعمول یهاذهن کنند،یبحث م

 نظر خوندن از بعد ماجد «.کوچک درباره افراد یهاذهن
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علم » کی ما»رد: کاشاره  ییمعناتفاوت  کیبه  هابچه همه

انسانِ  نكهیا یما برا«. علم حقوق» کیو  میدار« اخالق

جامعه  نكهیا یو برا میدار ازین« علم اخالق»به  میباش یبهتر

مشكل اینجاست  ولی«. علم حقوق»به  میداشته باش یبهتر

که  دی. مثال فرض کنستندیهم منطبق ن رها لزوما بنیکه ا

 ؛کرده ینفر با چاقو دنبال کس هین وخیاب توی نمیبیمن م

دهم یهل من آدم روناخودآگاه او وکنم  یم جلو که کارریم

 «یره.میو م هخوریم نیزم که

)علم اخالق(، فرِد کامال  یمن به لحاظ انسان نجایا»( 8)

 یزیخونر یبودم که قصد داشتم جلو یرخواهیو خ فیشر

به حبس ابد )یا اعدام(  روبگیرم اما قانون )علم حقوق( من  رو

ام . یعنی با اینكه محكوم به حبس ابد شدههکنمحكوم می

اما اصال کارِ من به لحاظ اخالقی قابل سرزنش نیست. انسان

کنند نظام حقوقی بیش از که دارند تالش می هها صدها سال

 مگفتم که بگ روها نیا یهحاال هم .ههم بش« اخالقی»پیش 
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راجع به دیگران، کار « دنکرحكم»به لحاظ اخالقی، همیشه 

ها را به بیا تا داوری»: هگبرای همین حافظ می ه؛ناپسندی

 ایچاره ما «حقوقی» لحاظ به اما …اما « پیشِ داور اندازیم

 به نسبت برادر و خواهر یحت. میکن صادر حكم که میندار

 موکد هر اگر و بشه تیرعا دیبا که دارند «یحقوق» هم

 بیآس هم به تا دشنب «قضاوت» دیبا نكردند تیرعا

 «یم.نونرس

 یهم بعض ی، ما از نظر اخالقسوگلو  یعلنظر  به( 9) 

 «یعمل اخالق»اگر ما  گفتیم یعل. میقضاوت کن دیوقتا با

: دیپرس یعل. «هیقضاوت اخالق» ازشینشیپ م،یداشته باش

 نینه؟ )مثل هم ای میدار «یعمل اخالق»به نام  یزیما چ ایآ»

که با چاقو دنبال  یآدم هیشدن با  ریدرباره درگ ماجدمثال 

 ،«یعمل اخالق» ازینشیپ ایآ م،یدار ر(. اگستگهینفر د هی

 کی ایکار  هیاول  دیما نبا یعنی ست؟ین «یقضاوت اخالق»
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و بعد بر اساس  میقضاوت کن یشخص رو از لحاظ اخالق

 هیمرض «م؟یبزن «یعمل اخالق»اون قضاوت دست به  جهینت

هم گفته  شونیبود و ا دهیدر مورد قضاوت پرس پدربزرگشاز 

 شنینم دهیخوب د ینباشن آدما ایبد در دن یآدما اگه»بود: 

 یو درست نكن ینكن داینداره. تا بد رو پ دهیفا شونیخوب ای

که ما درست و  ازهین یعنی. یبرینم یادهیاز خوب بودن فا

 نی. اما امیقضاوت کن میپس ناچار میبد صیغلط رو تشخ

 مآرامش همه به شهیکه باعث م یزیتفاوت داره با اون چ

 «.زهیبر

 کیتا  دماآقضاوت کردن  کردیاحساس م سایپر( 10)

جامعه  کی ایخانواده  کیدر  یما وقت» ناخودآگاهه: یحد

که از نظر  میقائل ییهاخودمون ارزش یبرا م،یشیبزرگ م

های کم اطرافمون بدون عیب و نقص و کامل خودمون و آدم

هستن. با بزرگتر شدنمون، رشد کردنمون و رفت و آمد با 

 کی با و میشیم آشنا دیحد یهاارزش با گه،ید یهاآدم
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. میکنیم رد رو یبعض و میریپذیم رو یبعض یذهن لتریف

اولین قدم برای ایجاد احساس قضاوته. ما وقتی  فرآیند نیهم

” غلط“یک  ،”درست“کنیم که توی ذهنمون یک قضاوت می

وجود داشت باشه و فكر نكنم کسی باشه که این دو کلمه 

 یتو مینخوا چه میل نباشه. چه بخوارو براش معنایی قائ

. میکنیهامون قضاوت مارزش یراستا بر شهیهم ذهنمون

 به یعنی! میجاست که بر اساس قضاوتمون عمل نكناوننكته 

 ای نظر ممكنه و ماست، تفكر نیا که میکن یاداوری خودمون

 قضاوتمون دینبا نیبنابرا. نباشه یكی تیواقع با ما قضاوت

  «.هامون اثر بذارهیریگمیتصم یرو

رندان  بیع» :کرد حافظ از یادی انیپا در سایپر( 11)

گناه دگران بر تو نخواهند  که /سرشت زهیزاهده پاک یمكن ا

 یکس هر /و گر بد تو برو خود را باش كمیاگر ن من /نوشت

مثل اینكه جناب حافظ هم  «د عاقبت کار که کشتوَرُآن دِ

برده که رنج می ایسئلهمهمه سال پیش، از همین  در اون
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روک و عالمه آدم دیگه رو توی س و یه مرضیهاین روزها 

شد نظر خود جناب حافظ بیرونِ اون ناراحت کرده. کاش می

و ازشون  ای و دیرپا دونسترو هم درباره این مشكلِ ریشه

در جستارهای آینده سروک کمک گرفت. اما عجالتا میشه 

هایی که اینجا در پِی بحث جذاب روی همین صحبت

 شنید رو مختلف ظراتندر گرفت کمی مكث کرد،  مرضیه

  فكر کرد.« قضاوت»ی ی پیچیدهاز زوایای مختلف به مساله و

   

 

 

 

 

 

 

 

 


