
 درباره انتقاد یثیاحاد

 

در دنیای پر اشتباِه امروز کمتر کسی را می توان یافت که اشتباه رفتاری نداشته باشد. همه می دانیم که انسان با خطاهایی 
 .که انجام می دهد انسان می ماند وگرنه جزء فرشتگان محسوب می شد

به دنبال ارتقای شخصیت خود    پس وجود اشتباه در رفتار اشخاص امری کامال طبیعی است ولی با توجه به اینکه ذات انسان 
است و همیشه در تالش است تا بهترین ها را در هر حوزه ای به دست آورد، ممکن است گاهی از سوی اطرافیان مورد نقد  

 .قاد اهمیت می دهندقرار بگیرد به خصوص از سوی کسانی که به شخص مورد انت انتقاد و
 

سوره بقره فرشتگان خداوند را مورد انتقاد  ۳۵تا  ۳۰در قرآن کریم هم به وضوح به این موضوع اشاره شده و در آیات 
 .قرار می دهند

نقد و انتقاد پذیری موجب تعالی روح و شخصیت انسان می شود چرا که برای رسیدن به کمال ابتدا باید عیوب و ضعف 
 !رف کنیم. نکته ی حائز اهمیت اینجاست که انتقاد باید سازنده باشد و نه مخربهای خود را برط

 

 ست؟ی نقد چ

 

که به منظور  یجمله باشد: سخن نیبه نقد ا فیتعر نیتر کی نزد دیشا یوجود ندارد که بتوان مطرح کرد ول یقیدق فیتعر

 .شود یم انیب یعملکرد ایاصالح رفتار و 

 

 

 م؟ی باش ری انتقادپذ ای  می انتقاد کن  دی با چرا

 

در ما وجود داشته باشد که به چشم   یرادیممکن است ا یخود آگاه هستند اما گاه یتمام انسان ها نسبت به ضعف ها قطعا

 .هستند رادیمتوجه آن ا یبه خوب انیاطراف یول دیایخودمان ن

کند و اگر   یکه دم دستش هست باز یا لهیهر وس ایصحبت، با خودکار  ن یهمکار شما عادت دارد ح ایدوست  دیکن فرض

 .کند یم یو…باز یهم نباشد با دستش، روسر یا لهیوس چیه

 .دیده یصحبت ادامه دار باشد ناخودآگاه واکنش نشان م نیشود حواس شما پرت شود و اگر ا یکار باعث م نیا

 .ستیگذارد، ن یشما م یکه رو یمنف ریکه شخص مقابل متوجه تاث یصورت در

شود آن شخص نسبت به ضعف خود   یموجب م تیما است که در نها ی  فهیآگاه کردن طرف مقابل وظ یطیشرا نیچن در

 .دیکند و در صدد رفع آن برآ دایپ یآگاه
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 احادیثی درباره انتقاد
 

صحبت شده که در ادامه به چند مورد آن ها   در آیات قرآن و احادیث و روایات به کررات در مورد نقد و انتقادپذیری
. اشاره خواهیم کرد  

 
« را از عیب دیگران باز داردخوشا به حال کسی که پرداختن به عیب خویش، وی »: امام علی )ع( فرمودند  

 

)ع( می فرماید: »مومن برادر مومن است و به منزله چشم او و راهنمای اوست؛ هرگز به او خیانت و ستم  امام صادق
«نمی کند، با او غش و تقلب نمی کند و هر وعده ای به او دهد، سر برنخواهد تافت  

 

«رسول اکرم )ص( فرمودند: »مومن آینه مومن است  

 

امام علی )ع( فرمودند: »برگزیده ترین مردم در نظر تو باید کسی باشد که عیبهای زندگی ات را به تو هدیه کند و در  
«تکامل نفس کمک تو باشد  

 

«جواد )ع( فرمودند: »مؤمن، به توفیق الهی و پند دهنده درونی و پذیرش نصیحت ناصحان نیازمند است مماا  

 

غ واعظ و پند دهنده ای که خود، پندپذیر است، روشنایی برگیرید و نصیحت نصیحتگر امام علی )ع( فرمودند: »از فرو
« موعظه پذیر را پذیرا باشید  

 

شان نمودند ، فریب خوردند و فاسد   شان را گفتند و مدح امام سجاد )ع( فرمودند: »چه بسا اشخاصی که از بس خوبی
« ی شد )و مورد انتقاد قرار نگرفتند( مغرور شدندپوش شان چشم  شدند و چه بسا افرادی که چون از عیب  

 

امام علی )ع( فرمودند: »شایسته است که انسان عاقل }با نظرخواهی و نقد و بررسی{، رأی اندیشمندان را بر نظر خود 
« بیفزاید و دانش حکیمان را ضمیمه دانش خود سازد   

 

ود و{ گفته شود: از خدا بترس! غرور آمیخته به گناه او را سوره بقره: »به برخی از مردم آن گاه که }انتقاد بش ۲۰۶آیه 
« می گیرد }و از پذیرش حق سر باز می زند{، پس آتش دوزخ برای او کافی است و چه بد جایگاهی است  
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 و آمد با برادران دینی مورد اعتمادی که از عیب  امام موسی بن جعفر)ع( فرمودند: »و بخشی }از زمانت{ را برای رفت
« کنند ، قرار بده خدعه و نیرنگ آن ها را به شما گوشزد می تان باخبرند و بیهای  

 

امام موسی بن جعفر)ع( فرمودند: »و ساعتی برای آمیزش}دیدار{ با برادران دینی و مورد اعتماد است. آنانکه عیب های 
«انجام دهندشما را به شما بشناسانند و این کار را با صفای باطن و بی غرضی و در کمال خلوص   

 

امام علی )ع( فرمودند: »هر کس عیب تو را برای تو آشکار کند دوستدار توست و آنکه عیب تو را از تو بپوشاند دشمن 
ت«توس  

 

امام صادق )ع( فرمودند: »بهترین و محبوبترین برادران من کسی است که عیوب مرا به من اهداء کند و نقائصم را تذکر 
« دهد  

 

دند: »بر خردمند است که بدیها و معایب نْفس خود در زمینه دین و اندیشه و اخالق و ادب را محاسبه  امام على )ع( فرمو
«کند و آنها را در سینه خود یا در دفترى ثبت نماید و در از بین بردن آنها بکوشد  

 

م؟ یچگونه انتقاد کن  

 

و باعث   ردیکه طرف مقابل جبهه نگ  میکار را انجام ده نی چگونه ا میبدان دیبا میانتقاد کن ی از شخص میبخواه نکهیا یبرا

 .اش نشود یناراحت

 .میکن فیو از شخص مقابل مان تعر میکه وجود دارد صحبت کن یدر مورد نکته مثبت دیانتقاد ابتدا با یبرا

 

و هر وقت شروع به  یکن یجذاب صحبت م یلی: تو خدییکند بگو یم یصحبت با خودکار باز نیکه در ح یمثال به شخص

 .دوست دارم تمام تمرکزم به موضوع مورد بحث مان باشد یکن یحرف زدن م

 

صحبت خودکارت   نیکنم اگر ح  یمن احساس م  ی. مثال: ولدیکن  یمطرح م  شنهادیانتقاد خود را به عنوان پ  دیبا  یگام بعد  در

 توانم تمرکز کنم. یشوم و بهتر م یم تیمتوجه حرف ها شتریمن ب یبگذار زیم یرا رو

 

 

 

 



 ست؟ی واکنش به انتقاد چ 

 

موضوع باعث شده  نیو هم دیدار تیآن شخص اهم یشود قطعا برا یکه از شما انتقاد م یزمان دیداشته باش ادیبه  دیابتدا با

 :کند پس یادآورینکات را به شما  یبرخ

  یکند و بدون استرس و نگران  ی شود طرف مقابل احساس راحت  ی. لبخند زدن باعث مدیمرحله اول لبخند را فراموش نکن  در

 .کند انیمطلب مورد نظر خود را ب

 شود. فیشود فضا تلط یرفتار شما موجب م نی. ادیاز شخص انتقاد کننده تشکر کن دیبا یقدم بعد در

 


