
 اول فصل

 دینکن تیها شکاآن از ا یرا نقد، محکوم، و  گرانید

 

 "نزن لگدزنبور عسل  یبه کندو ،یعسل جمع کن یاهخویاگر م"

 

آشکار باشد،    زیکه تا چه اندازه همه چ  کند ی نم  یدوست ندارد. فرق  چکسیشما را نقد کنند؟ ه  د یدوست دار  ایآ

  ارزش   و  احترام  خود  یبرا   افراد  که  است  آن  بخاطر  ن یا.  رند یقرار بگ   گرانیافراد اصال دوست ندارند مورد تنفر د

 .قائلند 

. و  کند ی اعتماد به نفس او را متزلزل م  ،سخن شما نیا د، ییبگو یبه کس یوهشک و ن  ی انتقاد  ی اگر شما سخن

تظاهر   یممکن است آن فرد ابتدا به صورت موقت نکهی. اول اماند ی م یفرد فقط دو انتخاب باق یبرا  جه،یدر نت

 .د یایبرب یتالف جه،یرساندن به شما و درنت بیکند. و در حالت دوم ممکن است فرد درصدد آس   رییبه تغ 

ها در برخورد با  که آن  د یریگی مساله را در نظر م نیها، اانسان گر یبرخورد با د باشد، در یاگر شما آدم باهوش 

  ی لیخ ی وقت (Abraham Lincoln)لن نکُیهستند. آبراهام ل یکامال احساسات ، یو انتقاد  ی نکوهش سخنانِ

  ک یبه  ی زیآمنیاز آن نمود. او نامه توه ی رویکرد و شروع به پ دایباور پ ییال طقانون  ن یبه ا ، جوان بود

  با یتقر  یی ارویرو  ک ی  لی دل  ،نامه  نیکرد. ا  ان یمدار را باستیس   نیتنفر خود از ا  ، نوشت و در آن نامه  مداراستیس 

داد که در طول   یبزرگ اریدرس بس نکلنیمدار شد و به آبراهام لاستیو آن س  نکلنیآبراهام ل نیمرگبار ب

 راموش نکرد. خود آن را ف یزندگ



 ییهاآن   ریبا گفتن جمله ز  نکلنیهم استفاده کرد. ل  ی در جنگ داخل  یی ن طالوقان  ن یاز ا  نکلن یبعدها، آبراهام ل

 خطاب قرار داد: کردند ی بد صحبت م های را که درمورد جنوب 

 "م یکردی ها عمل ممشابه ما هم مانند آن یطیدر شرا  د؛یها را سرزنش نکنآن "

  د ی. آنچه که نباد یها را تحمل کنو آن  یها همدلبا آن  د یریبگ  ادیها، و دلسرد کردن آن  گران یانتقاد از د یبجا

را   گرانیشوند  و د دهی از شما رنج آنهاانتقاد از  لی به دل گران یتا د د ینکن یکاراست که:  نیا د یفراموش کن

 . د یها باالتر ببرخود را در ذهن آن  گاهیتا جا د یببخش

 


