چگونگی انتقاد اس نوجوانان
اص ٍیژگیْبی ػوذُ ًَجَاًی کست ضخػیت ( تطخع طلجی ) است  .ثطَس کلی ضخػیت جٌجِ ثیشًٍی ٍ
اکتسبثی داسد  ،دس حبلیکِ هٌص جٌجِ راتی ٍ دسًٍی.
ثشای سسیذى ثِ هشحلِ کست ضخػیت ثبیذ دٍ اغل حبغل ضَد :
 )۱کست هْبستْب ٍ تَاًوٌذیْبی خبظ دس ثشخَسد ثب دیگشاى
 )۲پزیشفتِ ضذى ایي هْبستْب اص سَی پذس ٍ هبدس ٍ اطشافیبى
ثشخی ًَجَاًبى هشحلِ اٍل سا طی هی کٌٌذ ٍلی اگش خبًَادُ ٍ اطشافیبى ٍ هشاجغ قذست اٍ سا ًپزیشفتٌذ  ،دچبس
ػذم تؼبدل سٍاًی هی ضَد .
دس جْت کست ضخػیت ثبیذ اص دٍ ساُ ثِ ًَجَاى کوک کشد :
* سٍش کست هْبستْب ٍ تَاًبئیْب سا ثیبهَصد .
* ثِ صثبى ٍ سفتبس ثِ اٍ ثفوْوبًین کِ اٍ سا پزیشفتِ ٍ دسک کشدُ این ٍ ضخػیت اٍ قبثل پزیشش ٍ احتشام است
ٍ هب اٍ سا ثِ ػٌَاى یک اًسبى دس حبل کوبل قجَل داسین .
دس اًتقبد اص ًَجَاى دقت کٌین کِ توبم ضخػیت آًْب سا هَسد حولِ قشاس ًذّین ٍ تٌْب آى قسوتی سا هَسد
سئَال قشاس دّین کِ ًتَاًستِ هسئَلیت خَد سا ثِ خَثی اًجبم دّذ ّ .شگض ًجبیذ ثِ ًَجَاى ثگَئین  :تَ لیبقت
ًذاسی ٍ ثِ دسد ّیچ کبسی ًوی خَسی! صیشا ثب ایي جولِ توبم حیطِ ٍسیغ ضخػیت اٍ سا هَسد حولِ قشاس دادُ

این .سٍی ّن سفتِ ،هز انسان دارای نقاط مثبت و منفی شخصیتی است و بزای مطزح کزدن انتقاد
بهتز است نخست چنذ نقطه مثبت او را متذکز شویم سپس اشاره به نقطه منفی نمائیم .
اگش ًبگْبى ٍ ثذٍى هقذهِ ضشٍع ثِ اًتقبد کٌین ٍ ایي اًتقبد سا ثِ توبم ضخػیت ًَجَاى گستشش دّین
اًتقبدهبى ٍیشاًگش ٍ هخشة خَاّذ ثَد .
آلپَست هی ًَیسذ  :اًتقبد اص دیگشاى دس حکن جشاحی ضخػیت است .
جشاح سٍاًی کسی است کِ اص ٍیژگیْبی سٍاًی ًَجَاًبى کبهالً آگبّی داسد ٍ سٍش غحیح اًتقبد سا هی داًذ.
تطَیق ثِ جب ٍ اًتقبد غحیح ٍ دسست هی تَاًذ اًسبى سا هتحَل ًوبیذ .
ثشای هشحلِ دٍم یؼٌی پزیشش ضخػیت اص طشف پذس ٍ هبدس ٍ اطشافیبى چِ کٌین ؟
هی تَاى ثب سبان ایي پزیشش سا دس ًضد دٍستبى ٍ اقَام ٍ خبًَادُ ثیبى کشد .
ّوچٌیي ،هی تَاًین ثب عمل ثِ اٍ ثبثت کٌین کِ ضخػیت اٍ سا پزیشفتِ این  ،ثشای سسیذى ثِ ایي ّذف
ثبیذ اٍ سا ثِ ػٌَاى هطبٍس دس خبًَادُ ثِ خَدهبى ًضدیک کٌین .
حضشت پیبهجشاکشم (ظ) فشهَدًذ  :پس اص  ۱۱سبلگی ثب فشصًذتبى هطَست کٌیذ .
ثبیذ دس هسبئل هختلف ًظش ًَجَاى سا پشسیذ ٍ ًجبیذ فکش کشد کِ دس اثش هطَست ًَ ،جَاى گستبخ هی ضَد .

ًَجَاً بى ثبثت کشدُ اًذ کِ اگش ثِ آًبى اػتوبد کٌین  ،ثشای حفظ اػتوبد ٍ تقَیت آى دست ثِ ّشکبسی هی صًٌذ
کِ خَدضبى سا ضبیستِ ًطبى دٌّذ .
حضشت ػلی (ع) ثب ػجبست صیجبیی دس ایي صهیٌِ ساثطِ تکشین ضخػیت ٍ غلجِ ثش گٌبّبى سا ثیبى فشهَدُ اًذ
:کسی کِ ضخػیتص هَسد احتشام دیگشاى قشاس گشفت  ،لغضضْب ٍ ضَْتْب دس ًظشش ثی اسصش هی ضًَذ .
« دٍهیي ٍیژگی دٍسُ ًَجَاًی  ،استقالل طلجی ًَجَاًبى است »
ًَجَاًبى ثِ دلیل ایٌکِ خَدضبى سا دس آستبًِ یک اًسبى کبهل ضذى هی ثیٌٌذ  ،ػالقِ ثِ کست استقالل دس
صًذگی داسًذ .
ایي استقالل اص ًظش اقتػبدی ٍ هبلی هطشح هی ضَد ًَ .جَاًبى هی خَاٌّذ ثشای خَدضبى دسآهذی ّشچٌذ
اًذک داضتِ ثبضٌذ  .ایي ػالقِ ثِ تولک ٍ استقالل ًسجی ثب خػَغیبت ًَجَاًبى کبهالً ّوبٌّگ است  .کسی
کِ ظشف دٍ ٍ سِ سبل آیٌذُ ٍاسد اجتوبع خَاّذ ضذ ٍ ًقص یک فشد ثبلغ سا ایفبء خَاّذ کشد ثبیذ خَدش سا
ثشای ایي جْص آهبدُ کٌذ .
ًَجَاى هی ثیٌذ کِ ثضٍدی اص خبًَادُ جذا هی ضَد ٍ ثٌبثشایي ثبیذ دسآهذ ًسجی ثشای خَدش داضتِ ثبضذ تب
ثتَاًذ قطغ ٍاثستگی اص خبًَادُ کٌذ ٍ دس ضوي ثتَاًذ لیبقت خَد سا ثبثت کٌذ  .ایي هسبئل ثبػث ًگشاًی
ًَجَاى دس ایي دٍسُ هی ضَد کِ آیب هي هی تَاًن ثذٍى ٍاثستگی ثِ خبًَادُ صًذگی کٌن ؟
اص ایي سٍ استقالل ًسجی کِ ًَجَاى ثب توبم ػالقِ ثِ دًجبل آى هی سٍد  ،ضبهل ػذم دخبلت پذس ٍ هبدس دس کلیِ
هسبئل ًَجَاى هی ضَد  .یؼٌی ًَجَاى اگش احسبس کٌذ  ،ضوب دس توبم هسبئل اٍ دخبلت هی کٌیذ دس هقبثل
ضوب ججِْ گیشی هی کٌذ ٍ ػکس الؼول هٌفی ًطبى هی دّذ ٍ سًجیذُ خبطش هی گشدد  .ثشخَسد غحیح ثب
ًَجَاى ایي ًیست کِ هب دس توبم هسبئل اٍ دخبلت کٌین .
ثشخی اص هسیشّبی صًذگی دس فشدای ًَجَاى چٌبى تبثیشگزاس است کِ اگش ثِ ًَجَاى کوک ًکٌین ٍ اٍ سا
کٌتشل ًٌوبئین  ،اثشات سقَط ثسیبس خطشًبک ٍ غیشقبثل ججشاى خَاّذ ثَد ٍ .لی ثشخی هسیشّبی صًذگی
ّوَاستش است کِ دس آى ثبیذ ثِ کٌتشل دٍسادٍس ًَجَاى اکتفب کشد ٍ اجبصُ داد خَدش طی طشیق کٌذ  .سپس
یک حبلت هتٌبٍة اص ًظبست ٍ آصادی دادى ثِ ًَجَاى ثبیذ دس صًذگیص ثبضذ.
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