
م، یا دیدمان را؟عینک مان را تغییر دهی
این داروي معجزه آسا که برخی ! نیک بینی فقط مثبت دیدن نیست

تخصص خودشان قرار ) »مثبت اندیشی«طرفداران (روانشناس ها 
اما براي کسی . تر کارایی داردبا هدف کلی ده اند، براي مبارزه ايدا

بلند شو دوست « :ه، کافی نیست بگوییمگرفتدر بغل که زانوي غم 
به عالوه، . »ائل را در نظر بگیرمایوس نباش، جنبه خوب مسمن،

جاي تسکین تشویق هاي ظاهري در مقابله با بدبینی، معموالً به 
او غالب شده و ی برسردگبراي کسی که اف.کننددرد را تشدید می 

بی عدالتی و کینه شخصی عذاب می کشد، چطور نشان از احساس 
و چه معنایی می تواند داشته دهیم که نیک بینی در مورد خاص ا

استدالل هاي کلی هر چه باشند هرگز جاي کاري را که . باشد
پس کافی . شخص روي فکر خودش انجام می دهد، نمی گیرند

نیست که عینک مان را عوض کنیم، بلکه باید دیدمان را از نو 
رسیدن به این هدف هم نیاز به یک باز آموزي . درست کنیم

نیک بینی فضیلتی است که در اثر آموزش و. خستگی ناپذیر دارد
که ما و و محرك هایی حاصل می شود شناخت بهتر انگیزه ها 

» درست دیدن«تا به . می داردوا همچنین دیگران را به عمل 
.دست پیدا کنیم

نگرش خود را تغییر دهیم.
عکس العمل هاي منفی ما نتیجه درك شخصی از وقایع، پیش _

تغییر نگرش خود، در وهله . وت هاي عجوالنه ماستداوري ها و قضا
جدیدي به اوضاع و احوال بدهیم، شکلاول عبارت است از این که 

برند و به پیش از آن که افکار منفی فرصت یابند ما را در خود فرو
انعطاف یعنی عمیقاً دیدي. صورتی ماندنی در ذهنمان جاي گیرند

.پذیر پیدا کنیم
:مل دو چیز استفضیلت نیک بینی شا

یعنی در آن واحد، . از یک طرف، در خوبی دیدن و دیدن خوبی.1
همچنین . داشتن دیدي خیرخواهانه و مثبت روي دیگران و وقایع

.ایجاد حساسیت در خود نسبت به نقاط مثبت آنها
حقیقت چیزها و محاسن واقعی دركاز طرف دیگر، واقع بینی،.2

اما بخصوص شناخت ماهیت . اشخاصی که با آنها در ارتباطیم
توقعات خودمان، حقوق و وظایف مان، نقات ضعف و قوت شخصیت 

...مان و غیره 

راه حل
. با پرداختن به عالئم، مشکل به صورت اساسی حل نمی شود-

بت مث« کافی نیست که ار نگرش منفی هستیم، چوقتی ما د
، باید کل طرز »نیم زندگی را خوش و خرم ببی« کنیم»گرایی

.تفکرمان را تغییر دهیم
گره کار در این است که طوري با مسائل مواجه می شویم، که -

بختی خود را ا تحمیل شده اند و همیشه عامل بدانگار از خارج به م
.در بیرون جستجو می کنیم

ی ببنابراین بینش کلی مان را باید تغییر دهیم، تا به یک ارزشیا-
قت موجودات، اشیاء، موقعیت ها و غیره دست بیابیم بهتر از حقی

علت آنچه را که . »چارچوب جدیدي بسازیم « براي اتفاقات -
.برایمان پیش می آید در خود جستجو کنیم

از وقایع دیدي عمیق تر بدست . »سطح دیدمان را تغییر دهیم « -
.آوریم که یک بعدي نباشد

تا دیدي واقعی تر و دلسوزانه تر خود را به جاي دیگران بگذاریم،-
.نسبت به موقعیتش داشته باشیم

که مایلیم به بدي در مورد فعاالنه در پی محاسن کسانی باشیم -
. آنها قضاوت کنیم

در مورد حوادث ناخوشایندي که براي ما رخ می دهد، در پی علت-
.وجودي آنها و حاصلی که براي ما خواهند داشت باشیم

 .
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نیک بینی



باعث می شود ارزیابی جدید و دقیق تري از مزایایی که براي شغل 
در ضمن از دید درست تر و . اشیمسابق خود قائل بودیم داشته ب

ي که انتظار یدگاه ها و نوع زندگی ای تري در مورد توانایی ها، دعین
از این جاست که شکست «. برخوردار می شویمداریم داشته باشیم 

ها و محرومیت باعث پرورش شخصیت انسان می شوند و به حس 
.»همدردي او با آالم و محرومیت هاي دیگران می افزایند

می خوانیم؟» نیک بینی«چه چیز را 
.به چیزها، به خودمان بستگی داردبیش از هر چیز، نگرش ما نسبت 

کافی نیست چشم براي نیک بینی و بخصوص براي دیدن خوبی،-
.باید نگرش و فکرمان را پرورش دهیم. خود را باز کنیم

ما حقیقت را با دیدي که از آن داریم، . نیروي خالق دارندافکار،-
ناراحت کننده، کار حادثه از یک بنابراین با زیاد ترسیدن. سازیممی 

که شرایط براي به وقوع پیوستن آن فراهم می رسدمی به جایی 
.شود

یم تا باقی روز را وهر صبح، بر عهده ماست که به دنیایی که می ر-
همه چیز به آمادگی . کامل کنیم، رنگ ببخشیم و شکل بدهیم

.بستگی دارددر خود پیاده کنیم، ذهنی اي که تصمیم می گیریم
اثراتش بر خودفکر و

نگرش منحرف عبارت است از راهی پیچ در پیچی از افکار منفی، -
ام وجودمان منجر که ممکن است به مسمومیت کامل ما و تحلیل تم

را کیل دهنده جوهر ماست و خودمان آن تش» ماده« زیرا فکر، . شود
.می کنیمتغذیه

خود را به نیک بینی وادار کردن یک کار معنوي است
دگاه معنوي، جستجو براي نگرش واقعی، تنها با یک اقدام دی-

.معنوي امکان پذیر است
کسی سعی می کند سلوکی درونی مطابق فطرت خود کسب کند، -

.کم کم به ادراکی کامل تر و واقعی تر از چیزها دست خواهد یافت
است، که بدون هیچ تغییر » انقالب واقعی ارزش ها«این یک -

کنیم، می فهمیم که با هستی آشتی می . ري حادث می شودظاه
به این معنا که بدي وجود . ظواهر تنها دیدگاهی از دنیا هستند

باطناً آگاهیم آنچه . عینی و خارج از اعتقادي که به آن داریم، ندارد
می آید همیشه فرصت و وسیله اي است براي که براي ما پیش 

.یک خیریت بزرگتر

اما از طرفی دیگر، منظور از درست دیدن، دریافتن واقعیت مسائل - 
و صفات واقعی اشخاصی که با آنها معاشریم و نوع انتظارات، حقوق 

.وظایف مان در هر موقعیت خاص استو 
نیک بینی در عمل

بینیم، چه کنیم که حداقل اگر دچار بدبینی هستیم، اگر خوب نمی
. بهتر ببینیم؟ مشکل اساسی آن است که نگاه فرد بدبین غلط است

یید یخبر است، بلکه همه چیز در جهت تأاو نه تنها از حال خود ب
در این جا الزم است یا از ترفند هاي . بدگمانی هایش پیش می رود

.»راه را هموار کنیم«غیر مستقیم استفاده کنیم، یا حداقل 
ابتدا، پیش از آن که فکر ما را قبضه » نیک بینی«بنابراین براي 

زیرا اگر نمی توانیم دنیا را . کند، باید جهت تغییر آن اقدام کنیم
تصورمان بسازیم، حداقل بر عهده ماست که تصمیم ل ویمطابق م

بگیریم روي این یا آن جنبه چیزها تمرکز کنیم، یا برعکس آن را در 
در ضمن این وظیفه ماست اجازه دهیم این یا آن . محاشیه قرار دهی

.فکر در ذهن مان جاي بگیرد یا قاطعانه دور ریخته شود
نیک بینی و واقع بینی

پیش درآمدي است براي نیک بینی، در صورتی که موفق بینیواقع
شویم دید درست، واقعی و بیطرفانه از هر چیز داشته باشیم و از 

آن هم تر از خشکه گرایی ها خالص شویم،پیش داوري ها و از آن م
سی روقت براي خود امکانی فراهم می کنیم که بتوانیم موقعیت را بر

زمانی که منافع و ته تا الب. در چهارچوب صحیح قرار دهیمکنیم و
توانیم جنبه هر موقعیتی را نسنجیده باشیم نمی ضررهاي واقعی 

را که واقعاً در داشتن مثالً اگر تمام مواردي. مثبت آن را دریابیم
فالن شغل نوعی دخالت دارد بدانیم، آن وقت می توانیم بفهمیم که 
به دست آوردن آن شغل یا برکنار شدن از آن، نه تنها مسئله چندان 
ناراحت کننده اي نیست، بلکه شاید از بعضی جهات خوشایند هم 

در صورت پیامد واقع نگري کهبه معناي دیگر، نیک بینی به.باشد
.پیش نیاز و مکمل آن هم هست، در انسان بروز می کندضمن 

برعکس، اگر خود را وادار کنیم که جنبه مثبت هر چیز را ببینیم، 
جنبه اي که همه چیزش خیر است، به برداشت واقعی تري می آن 

که در جهت منافعمان است، بهتر تشخیص می رسیم و آنچه را
که مجبور باشیم به دنبال کار جدیدي اینمثالً اگر به مزایاي . دهیم

بگردیم واقف شویم،

. از افتادن در بند گناه می رهاندخوش بینی، اندوه را می کاهد و
)ع(امام علی

بسیاري از مشکالت در روابط با أ دیدن چیزها به صورت منفی منش
، تشدید انزجار و بیزاري در ضمن منبع دائمی کسالت. ان استدیگر

بعضی روزها به نظرمان می آید که زندگی با ما در ستیز است،. ستا
این بروشور سعی دارد .اما مشکل را در جایی دیگر باید جستجو کرد

ذهن به شدت (نشان دهد، عالئمی که به ظاهر بسیار متفاوت 
خوردگی، ینی، عدم تحرك، حزن، افسردگی، سرانتقادي، بدب
همگی به ) .......، حسادت و عدالتی یا بغض، نگرانیاحساس بی 

به صورت تفکري زیر » نیک بینی«. مشکلی درونی منتهی می شوند
، فضیلتی است بدیهی و هوشمندانه از یک تکنیک سادهبنایی، بیش

.که شاهراه زندگی اخالقی و معنوي است
نیک بینی یعنی چه؟

یعنی نیک بینی.کید ما بر روي کار کردن بر روي خود و افکارمان استتآ
جنبه خوب مسائل را در «، » دیدنمثبت « : نگاه مثبت به مسائل انداختن

، این است که تالش کنیم از دیدگاهی به مسائل نگاه کنیم » نظر گرفتن
کسی است که » نیک بین«. که جنبه مثبت و مفیدشان را در نظر بگیریم

واقعی هم اما م.به جاي دیدن نیمه خالی لیوان، نیمه پر آن را می بیند
پیش می آید که لیوان واقعاً خالی است، حجم مشکالت هم بسیار زیاد 
است و تقریباً ممکن نیست بتوانیم نکته مثبتی، حاال هر چه که باشد 

تواند باشد؟ یعنی می چه » نیک بینی«در چنین شرایطی منظور از . بیابیم
و یک دنیاي باید تظاهر به نیک بینی کنیم؟ چشممان را به مسائل ببندیم 

اه است؟ درست رخیالی براي خود درست کنیم که همه چیز رو به 
،               »همه چیز خوب پیش می رود«(: عناوینی همچون. برعکس

جز ) »این که اشکالی نداره«، »خوب بهتر«، »لیوان خالی است«
دهد، چون با مشکل ا تسکین گذرا چیزي به ما یاد نمی پیشنهادي ب

نیک بینی این نیست که از دیدن خودداري . ي برخورد نمی کنداریشه 
کنیم، بلکه دستیابی به یک ارزیابی درست از آنچه که در یک روز منفی 

یعنی داشتن دیدي درست و دقیق از مسائل و . براي ما پیش آمده است
که در ضمن براي نیک بین بودن هم ممانعتی ایجاد ارتباط مان با آنها،

ابراین می توان براي این فضیلتی که ما ترجیح می دهیم آن را بن. نمی کند
در واقع . در نظر گرفتدو جهت کلیبنامیم،» نیک بینی«تحت عنوان 

.نیک بینی مستلزم دو چیز است
خواهانه و که در آن واحد خیر(یک طرف، نیک بینی یعنی دید خوبیاز -

نها قرار داریم و از نسبت به دیگران، از موقعیت هایی که در آ) مثبت
.وقایعی که براي ما اتفاق می افتند، داشته باشیم


