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 محمد مجید
  حس�ین در س�ن 26 س�الگي بعد از مدت ها تالش به س�فارش يكي از 
آشنايان كاري پیدا كرد و مشغول شد، اما بعد از مدتي دچار تشويش هايي 
گرديد كه منجر به وسواس شديد فكري او شد. به گفته خودش او از اول 
اشتباه كرده و سراغ كاري رفته بود كه به آن عالقه نداشت. وقتي متوجه 
مي شود كارش نگهباني است و به صورت شیفت يك روز درمیان خواهد 
بود، مش�كالتي از قبیل راه دور، بد مس�یري خانه تا محل كار، ناراحتي 
و نارضايتي وي را بیش�تر كرده بود. تا جايي كه باعث دروغگويي وي و 
شكل گیري شخصیتي جديد شد. دست به اعتراض زد و به دروغ گفت 

كه من سرپرست خانواده زلزله زده خود هستم، آنها بیمار هستند، حتي 
كس�ي را تاب نگهداري آنها نیس�ت و... براي اينكه او را در جايي ديگر 
مش�غول كنند آنقدر در دروغ هاي خود غرق ش�د تا هم�ه آن اداره وي 
را با آن تیپ ش�خصیتي مي ش�ناختند، حتي برخي اوقات به او ترحم و 
كمك هايي هم مي كردند. اين داستان به رغم اينكه برخي اوقات حسین 
كم حافظه مي ش�د و لو مي رفت، هیچ مش�كلي براي وي ايجاد نكرد، تا 
اينكه يكي از بانوان همكار خود را براي ش�ريك زندگي انتخاب كرد... 
حاال چون ديگران با شخصیت جعلي اش او را مي شناختند آن خانم هم 
به خاطر ضعیف بودنش جواب منفي ب�ه او داد. بعد موضوع را به خانمي 

ديگر گفته بود و حاال ديگر راز محسوب نمي شد... خالصه اينكه كار به 
جايي رسید كه از آن اداره استعفا داد و به شهري ديگر رفت و گوشه اي 
را براي ادامه زندگي منزوي اش برگزيد.  به راستي شايد اگر نگاهمان را 
عوض كنیم ديگر دس�ت به چنین كارهايي نزنی�م. گاهي فكر مي كنیم 
اگر راس�تش را بگويیم بد مي ش�ود. آيا واقعًا اگر مرتبه ش�غلي، میزان 
تحصیالت، نمره درسي ات در امتحان، شغل پدرت و... آن چیزي نیست 
كه ايده آل تو باشد، مطلوب هم نیست؟ آيا ارزش آن را دارد چیزي را كه 
با شرافت به دس�ت آورده ايم مخدوش كنیم و دروغ بگويیم و چهره اي 

جعلي براي خود بسازيم؟ 

راستگويي راحت تر است  ثبات شخصیتي مان را
 در هر شرايطي حفظ كنیم

چرا فكر مي كنيم راس��تگويي سخت اس��ت؟ اگر ثبات 
شخصيتي مان را حفظ كنيم هيچ نيازي به دروغگويي 
نيس��ت. آنقدر در اين زمينه اهتمام داش��ته باش��يم تا 
هيچ خيال كج��ي در ما اث��ر نگذاش��ته و موجب تضاد 
ش��خصيتي مان نش��ود. به ه��ر دليل��ي نباي��د از خود 
واقعي مان دور ش��ويم وتحت هيچ شرايطي دروغگويي 
و شخصيت پردازي هاي جعلي نكنيم. فرض كنيم بابت 
اشتباهي راس��تش را به همس��ر يا پدرمان نمي گوييم، 
روزهايي را تلخ با آن اشتباه سر مي كنيم، خود را سرزنش 
مي كنيم. غافل از آنكه اگر به پدرمان راستش را بگوييم 
او حتماً به ما كمك مي كند تا با تجربه اي كه دارد ديگر 
دچار آن مس��ئله نش��ويم. درواقع اين من هستم كه به 
خاطر افكاري كه دارم دچار مش��كل ش��ده و همراه آن 
نيز اشتباهي مرتكب شده ام. وقتي راستش را نمي گويم 

خودم نبوده و كسي ديگرم. 
بايد شجاع باشيم تا بتوانيم با استرس هاي قبل از گفتن 
حقيقت كنار بياييم و خود را براي مواجه شدن با هرگونه 
رفتاري آماده كنيم. اما صداقت شيرين تر از اين حرف ها 

و راستگويي راحت تر از اينهاست كه بخواهيم بترسيم. 
البته اين نقد هم درست است و سزاوار نيست با كسي كه 

شجاعت دارد ضمن ابراز ندامت، دروغ نمي گويد و راستي 
را پيشه گرفته است، كج رفتاري كنيم. 

البته پشتوانه هايي در افراد راستگو وجود دارد كه سالمت 
روان، آسايش ذهني، باورهاي محكم اعتقادي و مذهبي، 
وجدان بيدار، تربيت سالم و مبتني بر آنچه براي هر فردي 

يك بايد محسوب مي شود از جمله آنهاست. 
آيا افرادي كه خ��دا را در همه ح��ال در نظر مي گيرند، 
اخالق مدار و براي خودش��ان ارزش قائل هستند دروغ 
خواهند گفت؟ جعل عنوان خواهند كرد؟ ظاهر س��ازي 

كذب خواهند كرد؟
هميشه سبز باد ياد و خاطره همه بزرگ ترهايي كه به ما 
نيكي كردن را آموختند. هم��ان تربيتي كه جايش اين 
روزها خيلي خالي است. همان هايي كه براي زندگي شان 
حساب و كتابي داش��تند. اصاًل همين دو كالم، دنيايي 
داشت كه ورد زبان آنان بود: »كتاب همان قرآن و حساب 
همان حساب يوم الحشر« و در همه مواقع راستي و نيكي 
سرلوحه كارشان بود. گفتار راست و عمل صالح انجامش 
خيلي راحت و ساده است، پس خوب باشيم و باور كنيم 
كه راستگويي و صادق بودن س��خت تر از كذب و دروغ 

نيست. شايد به امتحانش بيرزد.

سبك كالم

    محمد مجید
آنقدر قشنگ در چش�مانت زل مي زند و 
از يمین و يس�ار، زمین و آس�مان، دروغ 
مي گويد تا س�قف خانه بريزد. كس�ي هم 
نیس�ت كه بگويد: داداش اگه حرفي نزني 
هیچ اتفاقي نمي افته. آخه كي گفته براي 
اينكه مهموني رو گرم كني اين همه دروغ 
س�ر هم كني.  بعضي ها يك جوري دروغ 
مي گوين�د و چند تايي هم قس�م در میان 
حرف هايش�ان رد و بدل مي كنند كه آدم 
دلش مي سوزد باور نكند، احساس گناه و 
عذاب وجدان دارد كه مب�ادا عباس آقاي 
بقال سر كوچه از وزير امور خارجه ونزوئال 

كمتر بداند. 
      

1- شايعه پشت شايعه اصاًل براي اينكه خودش 
را مطرح كند و بگويد من در مسابقه كي زود تر از 
همه فهميد، اول بشود: تمام حرف ها را، متن ها 
را، عكس ها را، خبرها را، با هم��ه ابزار ناقصش 
براي هم��ه دني��اsend too all  يا ف��وروارد 
مي كند. جوري فض��ا را مريض مي كند كه همه 
شهر مسموم اين حرف ها بش��وند. پا روي حق 
نگذاريم بعضي وقت ها هم جواب مي دهد. مثاًل 
در جامعه حرف مي افتد دولت قرار اس��ت بابت 
گراني بس��ته حمايتي بدهد آنقدر اين ش��ايعه 
قشنگ جا مي افتد كه خود دوستان خوششان 
مي آيد و اين دروغ را به دروغي ديگر بدل كرده 
و واريزهايي هرچند دست و پا شكسته و ناقص 

مي كنند تا... 
2- يك عده هس��تند تم��ام آرزوهايش��ان را، 
كمبودهايشان را و هرچه ندارند را به دروغ براي 
خود فراهم مي كنند. مي پرسند كارت چيست: 
مدير امور اداري ش��ركتي هس��تم. چقدر پول 
درمياري؟:  اي يه نون و بوقلموني درمياد. خاطره 
تعريف مي كند از سفرهايش به آن سوي مرزها. 
بهانه مي كند ايراني ها زياد هس��تند و نيازي به 
زبان خارجه نيست. ماش��ينش ايراني است اما 
وقتي مي پرس��ند خودرويي كه داري چيست؟ 
مي گويد رويزرويز داشتم دادم براي خونه االن 
پراي��د دارم.  اي بابا! چه فرقي مي كنه ماش��ين 
ماش��ينه ديگه. اينها در ح��ال و هوايي ديگر به 
سر مي برند اصاًل خودشان نيستند كه نيستند 
و در نقش��ي ديگر زندگي مي كنن��د. بي خبر از 
آنكه ناگاه خواهند مرد البته در نقش خودشان 

و آنجاست كه... 
3- گوي��ا در جامعه كنوني دروغ اصاًل اش��كال 
ندارد. مدرسه اش تمام نشده همه جا گفته است 
دانشجو هستم. ترم اول دانشگاه علمي كاربردي 
اس��ت و آرمان وي نهايتاً كارشناسي كتابداري 
است، مي گويد تدريس مي كنم. كافي است سري 
به دهكده جهاني البته قسمت جامعه خودمان 
بزنيم، مثاًل اينستاگرام خود را باز كنيم. اوالً كه 
بگذاريد راس��تش را نگويم موارد غيراخالقي و 
زير 35 سال ندارد! فضا كاًل بسته است! چيزي 
براي ديدن و شنيدن و تحريك شدن نيست! و 
ان شاءاهلل دوستان بيخودي شلوغش كرده اند و 
اما بعد تا وارد مي شوي در قسمت معرفي افراد 
زير پروفايلش��ان چه دروغ ها كه نگفته اند: اوالً 
عكس هايي دارند كه همه يا در حال سخنراني 
هستند يا در پش��ت ميز رياست. يك مدتي هم 
همه وزير بودند و ب��ا پرچم هاي مختلف عكس 
داشتند. اين ابتداي برخورد شما با يك صفحه 
مجازي است. بعد در قسمت معرفي، همه افراد 
حاضر در اينستاگرام روانشناس، مدرس، استاد، 
محقق، پژوهشگر و تا دلت بخواهد ايدئولوژيست 
داريم. اكثراً ه��م دروغ. بعضي ها هم هس��تند 
كه جالب اس��ت بدانيد همه عناوي��ن را يكجا 
دارند. نوشته محمدعلي ديگچه باني متخلص به 
چه خوف، نويسنده، پژوهشگر ادبي، كارگردان، 
عكاس و مش��اور تغذيه. هيچ اشكالي هم ندارد 
كه يك فرد در كمال ناباوري همه را در برداشته 
باش��د. بيخبر از آنك��ه  اي ايهاالن��اس خود اين 
مجاز يك چيزي مغاير با واقعيت محض اس��ت 
و چون مجازي است دور تر از حقيقت مي باشد. 
بيخود نيست روزمرگي هاي يك آبدارچي ساده 
مي ش��ود پربازديد تري��ن صفح��ه مجازي بس 
كه دروغ ديده ايم، يا از ب��س دكتر و مهندس و 
روان ش��ناس و عالم و اهل قلم و غيره داشتيم. 
فكرش را نمي كرديم كس��ي هم واقعاً كارگر و 
آبدارچي و... باشد. آنقدر محبوب هم مي شود كه 
حرف هايش براي ما مانند حديثي ارزش دارد و 

در برنامه كتاب باز تلويزيون نيز دعوت مي شود. 
4- رفته اس��ت خواستگاري پرس��يده اند شغل 
شما؟: تكنسين برق هس��تم. اعتياد و غيره كه 
نداريد ان شاءاهلل؟ گفته است: من پاك ترين آدم 
قرنم. رفيق ناباب چطور؟ گفته است: من به جز 
خودم با همه قهرم. بعد در يك شرايط خاص به 
نام بله برون خانواده عروس از بس دروغ شنيده 
بودند خواستند لج كنند و ايشان را در ميان جمع 
ضايع كنند. داماد بيچاره خبر نداشته كه تحقيق 
يكي از چيز هاي از مد نيفتاده ازدواج است حتي 

در قرن2119. 
5- بعضي ها اگر دروغ نگويند انگار نمي شود. سر 
كار دير رسيده است مي گويد ترافيك بود. مگر 
چند تا اتوبان تهران-ك��رج داريم كه همكاران 
ديگر هستند و تو دير رس��يده اي؟ فكر نكردي 
برمال مي ش��ود؟ تلفن ب��ا او كار دارد از پش��ت 
ميز بلند مي ش��ود و به همكارش مي گويد بگو 
پشت ميزش نيست. موقع نماز در ماشين خود 
به خواب��ي عميق رفته با آس��تين هاي باالرفته 
براي وض��و برمي گردد ك��ه من مش��غول به... 
براي همكارش پيامك از بان��ك نمي آيد، مدام 
مي پرسد جناب مهندس حقوق ها را ريختند به 
حساب؟ براي اينكه نگويد بله و مبادا باز سؤال 
ديگري كن��د چقدر ريخته ان��د دروغ مي گويد. 
هواي سرد زمستان براي كارمنداني كه ماشين 
ندارند به خانه رفتن س��خت است هر كه از وي 
بپرسد مسيرت فالن جا هس��ت؟ مي گويد نه. 
دير به خانه مي رود سؤال نكرده مي گويد جلسه 
شوراي معاونين بود و آااخ چقدر خسته ام. اينها 
همان هايي هس��تند ك��ه خانه اند اما از پش��ت 
آيفون تصويري مهمان خود را انتخاب مي كنند. 
مي بينن��د اما تلفن خ��ود را پاس��خ نمي دهند. 
مي شنوند اما جواب س��المت را نمي دهند. در 
صف هاي مختلف بانك و اداره جات بچه ش��ان 
خواب است. شير مي خواهد. غذايشان روي گاز 
است. ماشينش��ان جاي بدي در خيابان است و 
اصاًل مي دانيد ايش��ان كه هستند؟ كارش را راه 
بيندازيد. همه اينها دروغ اس��ت نه اينكه فقط 

به زبان بياوري... 
6- بعضي ه��ا چقدر مف��ت و مجان��ي دروغگو 
مي شوند. كس��ي نياز دارد از ش��ما پولي قرض 
كند ميل ب��ه كمك ن��داري نكن، نگ��و ندارم. 
مس��افر به راننده تاكس��ي 10 هزار تومن براي 
يك كرايه هزار تومني پول داده، راننده تاكسي 
به هر كه رو مي زند براي پ��ول خرد همه بدون 
آنكه حداقل چند سانتيمتر دست خود را بلند 
كنند و جيب خود را بگردند مي گويند نداريم. 
شخصي دوان دوان به سمت شما مي آيد، آدرس 
مي خواهد كاغ��ذش را نخوان��ده مي گوييد بلد 
نيس��تم. پيرمردي در بان��ك مي خواهد برايش 
يك تكه كاغذي به نام في��ش بانكي را پر كنيم 
مي گوييم نوبتم شده است بده به ديگري و خود 
را از نظر ها پنهان مي كنيم. يا ش��ده است بارها 
سؤالي از ما پرس��يده اند فكر نكرده و مغرضانه 

گفته ايم نمي دانم. 
7- در اين گوش��ه از يادداش��ت خود جا دارد از 
عده اي خانم ها تشكر كنيم كه با دروغشان باعث 
پيشرفت زندگي خيلي ها شدند: تمام انگشتر ها 
و النگوهاي بدل خود را گفتند طالست. ديگران 
حس��ودي كرده و ش��وهران را مجاب به خريد 
اقساطي طال با سود باال كرده و چرخه اقتصادي 

هم نيز رونق گرفت. 
انگار دروغ يك بايد اس��ت. دستان رئيس براي 
مساعدت هميشه بسته است. اجناس مغازه دارها 
هميشه خارجي است. ميوه فروش ها سيب هايي 
را كه در يك گوني بوده و خريده اند به سه قسمت 
و سه قيمت تبديل كرده، مي گويند سيب هايش 
صادراتي اس��ت. پدر جلوي چش��م بچه دروغ 
مي گوي��د كه بگو خانه نيس��تم. م��ادر از ترس 
عصبانيت ش��وهر دروغ مي گويد. بچ��ه از اين 
تربيت ناصحيح از همه به خاطر بيماري مادر و 
پدر ازكارافتاده اش به دروغ پول قرض مي كند. 
مدرسه از والدين پول مي گيرد به بچه ها جايزه 
مي دهد. دانش آموزان فكر مي كنند مدرسه داده 
است. هواي دولت هميش��ه آفتابي است. هواي 
مردم ما را خ��دا دارد و اين راس��ت ترين حرف 
براي نوش��تنم بود؛ اميدس��ت ان شاءاهلل سبك 
زندگي همه ما سرشار از راستي و صداقت باشد 
و همواره در راه راست و خط راست گام برداشته 
و ثابت قدم باشيم تا ادامه دهنده راه راست قامتان 

جاودانه تاريخ باشيم.

7 تصوير از هزاران دروغي كه صبح تا شب مي گويیم
 يك اينستاگرام 

پر از مدرس و محقق و پژوهشگر!

بي مقدمه بي تعارف سبك رفتار

روايت آدم هايي كه نمي خواهند خودشان باشند

دروغاولراكهگفتيپشتهمميآيد

   چرا دروغ مي گويیم؟
همه غصه از اين جاي قصه آغاز شد كه خواستيم خودمان 
نباشيم. اين ابتداي مبتال شدن به دردي چون دروغ بود. مردم 
به گونه هاي مختلفي دچار يك فروپاشي دروني و درگير يك 
نزاع دروني بين خود و نفس خود مي شوند )دقيقاً بين آنچه 
هستند و آنچه قرار است به دروغ از خود نشان داده و شكل 
ديگري باشند( كه اين موضوع به علت هاي مختلفي شكل 
مي گيرد. گاهي براي اينكه بهتر در ميان جمعي ديده شوند 
به اين كار پرداخته و انگار اظهارنظرشان آنها را متمايز خواهد 
نمود. برخ��ي از روي مواردي كه منجر به ترس، اس��ترس، 
تشويش و اضطراب مي شود دست به چنين عملي مي زنند. 
علت هاي مختلفي در اين زمينه وج��ود دارد كه مهم ترين 
آنها عبارتن��د از: كمبودها، عدم عزت نف��س، ترس، نياز به 
مطرح شدن و... هر كدام از اين موارد به گونه هاي مختلفي 

انجام مي شود. 
   دروغ مي گويیم به خاطر نداشته هايمان

وقتي افراد در جامعه براي اينكه نداشته هاي خود را غالب 
بر داش��ته هاي خود مي دانند و بر اين باور هس��تند كه اگر 
داشته هاي آنها بيشتر بود بهتر ديده مي شدند، دچار اختالل 
شخصيت شده و دروغگو مي شوند و نداشته هاي خود را با 
اكاذيب تبديل به داشته هايشان مي كنند! اولين مجموعه اي 
كه بعد از نهاد خانواده بين نسل نوظهور جامعه )نوجوانان و 
جوانان( دچار چنين آفت و آسيبي مي شود، مدرسه و روابط 
دانش آموزان با يكديگر است. عده اي راستش را مي گويند. 
عده اي ديگر راس��تش را اما دروغ هم چاشني بزرگ نمايي 
آن واقعيت مي كنن��د، اما ع��ده اي دروغ مي گويند و خود 
واقعي ش��ان را پنهان مي كنند. چرا؟ چون ش��غل و مرتبه 
پدر خود را پايين مي دانند و اگر به قول خودشان لو بدهند 
تحقير شده اند. براي همين دروغ مي گويند و فكر مي كنند با 
نشاني دروغي منزل و شغل دروغين، پدر خود را و درنتيجه 
خود را باال برده و آبرويشان نرفته است. اين در حالي است 
كه اگر خداي ناكرده كسي متوجه اين موضوع بشود و فاش 
كند، آبروي دانش آموز رفته و سرخورده مي شود. او مادر و 
پدر خود را مقصر مي داند كه چرا شغل و كار درست حسابي 
نداريد كه من آبرويم نرود؟... و كار به اينجا ختم نمي شود، 
ترك تحصيل مي كند و عقده گشايي هايش را با ابتذال هاي 
مختلف اجتماعي و اخالقي، پيش مي برد. گويا مدارس هم 

در اين مورد بي تقصير نيستند شايد اگر سؤاالتي را در اين 
زمينه نپرسند هيچ مشكلي هم پيش نيايد. بزنگاه رفع اين 
مسئله اينجاست: زحمتي را كه براي خوشبختي فرزندتان 
مي كشيد به او بگوييد و كار خود را با افتخار معرفي كنيد. 
به گونه اي كه بداند زحمت كش��يدن در هر كاري با هدف 
اعتالي خانواده و خوش��بختي اعض��اي آن، امري مقدس 
و زيباس��ت. البته جداي از اينكه گاهي فرزندان خودشان 
فكر مي كنن��د بايد دروغ بگوين��د و خود را با اي��ن كار باال 
ببرند، الگوها و خانواده نيز نقش بس��زايي دارد. در بسياري 
از خانواده ها شاهد آن هستيم كه اعضاي خانواده به يكديگر 
دروغ مي گويند. پشت تلفن دروغ مي گويند. پسر همراه پدر 
به خريد رفته است مي بيند و مي شنود پدر به مغازه دار دروغ 
مي گويد. مادر با خانمي در همسايگي مشغول صحبت است 
غذايش مي س��وزد در مقابل فرزند خود به همسرش دروغ 
مي گويد. بچه ها را در عنفوان شكل گيري شخصيت ثابت، 
دچار اختالل ش��خصيتي و تضاد نكنيم. ترس، كمبودها، 
ديده نشدن ها نمي تواند دليل موجهي براي دروغ باشد. اگر 
واقعاً در زندگي كمبودي هست، بهتر نيست براي جبران آن 
بكوشيم تا اينكه همواره آن كمبود را داشته باشيم و با دروغ 

زندگي كنيم. 
   دروغ مي گويیم چون عزت نفس نداريم

عدم عزت نفس يكي ديگر از داليل دروغگويي است. بزرگي 
هر انساني به بزرگواري و منش اوست كه از كماالت و معرفت 
وي خواهد بود. عده اي دنب��ال بزرگ نمايي و پررنگ كردن 
خود با دروغ هستند و براي آن هر كاري مي كنند؛ به عنوان 
مثال خود را منتسب به كسي يا گروهي مي كنند و عناوين 
جعلي براي خود مي س��ازند. آيا مي دانيد خود واقعي شما 
زيباتري��ن صفت ها را برايتان خواهد داش��ت؟ ش��خصيت 
عاريه اي كه ممكن اس��ت امروز فردا از بين برود، جز اينكه 
شما را مدتي آن هم به دروغ در ديد ديگران پررنگ كند چيز 

ديگري نيست. 
   دروغ مي گويیم چون مي ترسیم

و اما ترس از مهم ترين و مشهود ترين عوامل براي دروغگويي 
به شمار مي آيد. در بسياري از مواقع افراد در خانواده و جامعه 
براي اينكه رسوا نباشند يا آبرويشان نرود، مي ترسند و دروغ 
مي گويند، در حالي كه خطاها و اش��تباهات هرچند ريز يا 
درشت اگر عمدي در كار نبوده، مي تواند تجربه خوبي باشد. 

ترس از كجا در بچه ها شكل مي گيرد كه منجر به دروغگويي 
مي ش��ود؟ بزرگ تر ها در خانواده چرا در مورد اشتباهشان 
مي ترسند و دروغ مي گويند؟ چرا براي اينكه تعلل و اشتباه 
در كارت را نفهمند دروغ مي گويي؟ و از رئيس و مدير خود 
مي ترسي؟ گاهي رفتارهاي تأديبانه و تنبيهانه بزرگ ترها 
نس��بت به فرزندان خود يا يكديگر، يا نسبت به زيردستان 
خود در اداره، موجبات ناامني و ترس را در فرد ايجاد مي كند. 
يا اينكه در مواجهه با راستگويي آنقدر بد برخورد مي كنيم تا 
فرد يا افراد درجامعه و خانواده دچار پنهان كردن صداقت و 

راستي شده، دروغگويي را راه نجات خود مي دانند. 
گاهي گم شدن يك اسباب بازي، سوختن غذا، دير رسيدن 
به محل كار و... ساده ترين چيزها آدم ها را به دروغ وامي دارد 
كه ناشي از رفتار هاي تند و خشن هنگام برخورد با آنهاست. 
شايد سخت نباشد رفتار حكيمانه همراه با مهر و عطوفت. 
شايد سخت نباشد داشتن شجاعت براي اينكه هم اشتباه 

خود را بپذيريم هم راستش را بگوييم. 
براي اينكه دروغ نگوييم كافي است خودمان باشيم. هماني 
كه هستيم را نشان بدهيم. اگرچه نداشته هاي ما داشته هاي 
ديگران است، اما داشته هاي ما نيز نداشته فرد ديگري است، 
هرچند اندك. كافي است شجاع باشيم تا نترسيم از گفتن 

واقعيتي كه شايد ضعف ما به حساب بيايد. 
   دروغ مي گويیم كه كارمان زودتر راه بیفتد

گاهي شاهد آن هستيم دروغ وسيله اي براي كار راه اندازي 
مي ش��ود. كم طاقتي اف��راد در جاهاي مختل��ف باعث اين 
ناهنجاري مي ش��ود و رفته رفته همگان ني��ز از اين روش 
نادرست اس��تفاده مي كنند. كم ظرفيتي در انجام كار هاي 
اداري، بانك��ي و كليه كارهايي كه زمان بر ب��وده و از منتظر 
ماندن در صف برخوردار اس��ت، موجب مي شود فرد براي 
رهايي از انتظار كه امري بديهي در حقوق شهروندي است، با 
دروغ گفتن، سعي در انجام كار خود بدون نوبت داشته باشد. 
براي يك نفر جلو افتادن در صف بانك پدر و مادر و بچه مان را 
مريض كنيم و نقش كسي را كه گرفتار است بازي كنيم. اين 
نقش هايي كه هر روز بازي مي كنيم نه تنها ماندگار نيست، 

بلكه منفور هم مي شويم. 
   دروغ مي گويیم و كم حافظه مي شويم

دروغگو كم حافظه مي شود. چرا؟ وقتي گفتار ما مي شود بيانگر 
افكار دروني ما. وقتي براي اينكه افكار منفي مان را بتوانيم به 

زبان بياوريم و راحت ديگران بپذيرند تالش مي كنيم. وقتي 
براي اينكه راحت در قالب آنچه مي گوييم قرار بگيريم نقش 
بازي مي كنيم، دچار اختالل هاي زيادي مي شويم. بگذاريد 
اينگونه اين مطلب را با مثال درك كنيم. آيا يك نويس��نده 
مي تواند تمام داستان هاي مختلفي را كه نوشته است حفظ 
كند؟ اگرچه اين امكان براي نوابغ فراهم هم باش��د اما اين 
سخت ترين كار ممكن است. نويس��نده خود را جاي تمام 
كاراكترهايي كه مي سازد مي گذارد، به جاي همه آنها حرف 
مي زند، شخصيت پردازي هاي مختلفي مي كند و هزاران كار 
هنري و خالقانه ديگر، آن هم فقط براي يك داستان كه در 
يك كتاب خواهد بود. اين در حالي است كه تصورش را بكنيد 
عناوين مختلفي كتاب را به نشر رسانده كه هر كدام داراي 
تعدد بي شماري شخصيت  و روايت  و قصه است. منطقي و 
بديهي است كه حفظ تمام آثار خود سخت مي شود. يا فرض 
كنيد يك بازيگر نقش هاي متعددي را بازي كرده است. آيا 
تمام ديالوگ هاي خود را حفظ است؟... ما در اين اينجا مثالي 
از فعاليت فرهنگي مثبت زديم حاال تصور كنيد دروغ كه يك 
گريز و شخصيت ساختگي براي فرار از واقعيت است، قطعاً 

نمي تواند فرد را در يك كاراكتر حفظ كند. 
آيا فكر نمي كنيد اگر دروغتان برمال ش��ود چه خواهد شد؟ 
اولين چي��زي كه در ذهن ط��رف يا اطرافيان ش��ما مصور 
مي شود اين است: شما دروغگو هستي و ضعف داري، بديهي 
است روي شما حساب نكنند و بذر بي اعتمادي را كاشتي و 
سال هاي سال ديگران برداشت مي كنند، آن هم هر برداشتي 

كه بتوانند از تو مي كنند. 
   دروغ مي گويیم، ولي نه با زبان، بلكه با رفتارمان

برخي اوقات الزم نيست چيزي را به زبان بياوريم بلكه رفتار 
ناصحيح ما براي اطرافيان ما و كساني كه سرشار از هوش 
خوبي هس��تند واضح و مبرهن خواهد بود كه درگير دروغ 
هستيم. مثاًل در مواقع امتحان بچه ها كتاب را در دستشان 
مي گيرند، اما فكرش��ان جاي ديگري است و ممكن است 
پشت ژس��ت امتحان و درس خواندن مشغول كار ديگري 
هم باشند. يا در خانه هستيم تلفن خانه را جواب نمي دهيم. 
زنگ خان��ه به صدا درمي آي��د جواب نمي دهي��م. در اداره 
ساعت مي زنيم حضورمان ثبت مي شود اما مي رويم دنبال 
كار شخصي مان و انواع و اقسام رفتارهايي كه دروغ محض 

محسوب مي شود. 

در بس�یاري از خانواده ه�ا ش�اهد آن 
هس�تیم كه اعضاي خانواده به يكديگر 
دروغ مي گوين�د. پش�ت تلف�ن دروغ 
مي گويند. پسر همراه پدر به خريد رفته 
است مي بیند و مي شنود پدر به مغازه دار 
دروغ مي گويد. م�ادر مقابل فرزند خود 
ب�ه همس�رش دروغ مي گوي�د. بچه ها 
را در عنفوان ش�كل گیري ش�خصیت 
ثابت، دچار اختالل ش�خصیتي و تضاد 
نكنیم. ترس، كمبودها، ديده نشدن ها 
نمي تواند دلیل موجهي براي دروغ باشد


