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نقصی را می بیند، باید خیلی دقیق  وقتی یک شخص در وجود دیگر دوستان خود

 هرگاا  شاخص. مذکور داخل صحبت گرددباشد که چگونه درین مورد با شخص 

ضاارورا ااسااا  ماای کنااد کااه کساای را انتقاااد کنااد، ب تاار خواهااد بااود کااه قباال ا  

د  و بعضای ا  وطرح نمودن انتقاد، ابتدا ا  خصایل مثبت همان کا  صاحبت نما

کلماا توصای  ممیار را در ماورد او بگویاد تاا شاخص انتقااد شاد  چناین ااساا  

 .نکند که گویا مقصد انتقاد کنند  تعرض به شخصیت او می باشد

 

البته بسیار مسان است تا دیگران را انتقاد نمود  عیب ها و کمبودی های ایشان را 

، "هیچ ک  نمی گوید دوغ من ترش است: "طوریکه میگویند. به رخ شان بکشیم

هار انادا    باه ".ښا تغ وٰ ند  ماو  وٰ ج ملٰوڤ  یه  چ" ږنٰونی م ش لٰوڤ مد  و یا به خ

ای که ما باالی دیگران انگشت انتقاد درا  می کنیم و عیوب من اا را گوشارد مای 

کنیم به همان اندا   ما عیاوب و کمباودی هاای خاود را نن اان میکنایم و بااالی من 

داشتن چناین یاک روایاه باعا  مای گاردد ماا منشای گارا شاد  و . نرد  می اندا یم

. نقایص دیگران را نیادا و منارا فااش ساا یمهمیشه در صدد این باشیم تا عیوب و 

عاادا ایان گوناه . گژدم هر چه در برابرش قرار گیرد کورکوراناه نایش مای  ناد

ا ند  باید گشت که این گونه انتقاداا منشی، هرگار سا. افراد نیر مانند گژدم میباشد

 .باید ا  من اجتناب نماید نبود  و یک شخص

 :چنانچه شاعر میگوید

 مید ا  تیغ  بان اعتراضون می ـبوی خ

 خرد  گیری عاقبت تخم عداوا می شود

 

کااه منتقاادین یااا انتقاااد کننااد  گااان در  ایاان جااا چنااین نتییااه گیااری ماای نمااایم ناا  ا 

امت من را دارند تا برای ما گان ما هستند  یرا من ا جرأا و ش اقیقت کمک کنند

ا چیار هاای را بارای من ا با ار ش هستند  یرا من ا. بگویند که مشکلی وجود دارد
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شاید دیگران نیر هماین ااساا  . ضرورا شنیدن من را داریمما می گویند که ما 

را داشااته باشااند و من ااا نیاار ایاان نقااایص را ماای بیننااد، ولاای جاارأا ندارنااد تااا بااا 

من ا می ترسند به هماین . اشخاصی که این نقایص در وجود من است ُروبرو شوند

در اقیقاات من ااا نماای ". نُاا  نُاا  کااد  بخورناادمب را "خاااطر کوشااش میکننااد تااا 

 .د  و رشد نمائیمیر نموخواهند تا ما تغی

 

کسی به سار نش دیگاران ار ش قابال شاود او ا  "بر اسا  همان ضرب المثل، 

کاه انتقااد  شخصایت هاای عاقال کساانی هساتند" سوب می گاردد،جملۀ عاقالن مح

ایان امتیاا  را  انتقاد برای من اانند،  یرا نذیر بود  و منرا با مغوش با  قبول می ک

 .ندنمی دهد تا در  ندگی رشد و ترقی ک


