
 مرضيه باميري 
دروغ ام الفس�اد و منش�أ بس�ياري از گناهان اس�ت. 
اعتمادها را سست و روابط اجتماعي را متزلزل مي کند. 
ش�ما روايت چوپان دروغگو را ش�نيده ايد ؟از معدود 
درس ه�اي کتاب فارس�ي مان اس�ت که هر ک�دام را 
شايد بيش از دهها بار خوانده  و بارها براي فرزندانمان 
تعريف کرده ايم. اولين قصه اي که بچه ها به طور جدي 
با عواقب دروغ گفتن روبه رو مي شوند. اينکه اگر مثل 
چوپان دروغ بگويند و اي�ن کار را چند بار تکرار کنند 
اعتماد ديگران را از دست مي دهند. تنها مي مانند و در 
نهايت زمان سختي نمي توانند روي کمک کسي حساب 
کنند. اين ساده ترين تعريف دروغگويي است. واژه اي 
تلخ که عذاب دنيايي و اخروي بسياري به همراه دارد. 

دروغگوها اين طوري هستند
فکر کنيد شما دروغي بزرگ گفته و هر لحظه از 
فاش ش��دن آن در هراس باش��يد. چه حالي پيدا 
مي کنيد؟ آي��ا آرام و ق��رار داريد يا مثل اس��پند 
روي آت��ش ب��اال و پايي��ن مي پريد که مب��ادا لو 
برويد و آبرويتان ب��رود؟ اين ترس و واهم��ه کمترين اثر 
س��وء دروغگويي اس��ت. دروغگوها اعتماد ديگران را که 
سرمايه بزرگي است از دست مي دهند. دروغگوها به دليل 
زيان هايي که به اطرافي��ان مي زنند اغلب تنها مي مانند و 
اگر کساني هم کنارشان بمانند دوستي شان واقعي نيست. 
آدم هاي دروغگو تمرکز ندارند. نمي توانند دروغشان را بار 
دوم مثل بار اول تعريف کنند. اگر بخواهيد از آنها اعتراف 
بگيريد کافيست چند بار از او توضيح بخواهيد. تناقض در 
گفته هايشان دليل خوبي براي ناراستي کالمشان است. 
يک آدم دروغگو نمي تواند مس��تقيم به چشم هاي طرف 
مقابل خيره شود و حرفش را بزند. از تماس مستقيم فرار 
مي کند. اگر به چپ نگريس��ت و نگاهش را مدام از ش��ما 
دزديد يقين بدانيد دروغ مي گويد ي��ا حداقل تمامش را 

راست نمي گويد. 
آيا شما آدم صادقي هستيد؟ چقدر به راستگويي ولو اينکه 
گاهي به ضررتان تمام شود، ايمان داريد؟ چقدر صداقت 
افراد برايتان در ايجاد روابط اجتماعي مهم است؟ اگر کسي 
به شما دروغ بگويد برخورد شما با او چيست؟ دروغ گفتن 
اول از همه ح��ال خودمان را بد مي کن��د. بگذاريد بگويم 

صداقت در ابعاد مختلف زندگي چقدر با اهميت است. 

 عدم صداقت در مهندسي فاجعه به بار 
مي آورد

فرض کني��د ش��ما خان��ه اي را پيش خريد 
کرده ايد. پ��ول هنگفتي داده ايد و به ش��ما 
اطمينان داده اند که س��ازه ها استاندارد و از 
جنس مرغوب است. شما نيز اعتماد کرده و طبق قرارداد 
پيش مي رويد. حاال اگر اين انسان خيانت در امانت کند، 
پول جنس خوب از ش��ما بگيرد اما س��ازه ايمن تحويل 
ندهد، يعني با جان ش��ما و خانواده تان بازي کرده است. 
چنين گناهي بخشودني نيست. مخصوصاً خطايي که تا 
وقوع يک حادثه مانند زلزله بروز نمي کند. پس صداقت در 
مهندسي بسيار مهم است. فکر کنيد مهندسان سدسازي 
با عدم صداقت و اهمال در کارش��ان، يک سد با مقاومت 
پايين تحويل دهند. به نظرتان اين عدم صداقتشان چند 
ميليارد خسارت بار مي آورد و جان چند نفر را مي گيرد؟ 
پس مهم است که مهندسان ما در کنار آموزش هاي عملي 
و تئوري صداقت در کار را نيز بياموزند و مثل پزش��کان 
س��وگند ياد کنند که به خاطر منافع شخصي کم کاري 
نکنند و امين جان مردم باشند. فکر کنيد اگر داروسازان 
ما صداقت پيش��ه نکنند چه باليي سر جامعه ي بيماران 
مي آي��د؟ پول هنگف��ت مي دهند اما نش��اني از بهبودي 
حاصل نمي شود. فکر کنيد تمام مأموران آب و برق و گاز، 
توي کارشان اهمال کنند و بدون در نظر گرفتن خطرات 
احتمالي کنتور ها را بدون تست تحويل مشتري بدهند، 

مي دانيد چه فاجعه اي رخ مي دهد؟

دروغ هاي بي شمار در کسب و کار
صداقت بع��دي در کس��ب و کار اس��ت. 
اين روزها زياد شاهدش هس��تيم. از يک 
ماست بندي س��ر کوچه گرفته تا اجناس 
گران قيمتي که خريداري مي کنيم. دروغ 
گفتن در کاسبي شده ش��يوه خيلي از افراد. قبح اين کار 
زشت از بين رفته و به جاي مذمت کردن اين گناه، اسمش 
را زرنگي و هوش زياد مي گذارند. هر نوع کلک و تقلبي را 
براي سود بيشتر به کار مي برند و به خيال خودشان زرنگي 
کرده اند. فکر کنيد فرش��ي گرانقيمت بخريد. فروشنده 
بگويد الياف فرش از جنس مرغوب است. اما وقتي براي 
اولين بار آن را مي ش��وييد تمام الياف خراب شود يا رنگ 

بدهد؟ چه حالي مي شويد؟ 
ملکي را براي اجاره معامله مي کنيد و قرار مي ش��ود 10 
روز ديگ��ر کلي��دش را تحويل تان بدهد. ش��ما نيز براي 
جابه جايي آم��اده مي ش��ويد و کارگر و اتوب��ار و غيره را 
هماهنگ مي کنيد. حاال اگر بگويند کليد را چند روز ديگر 
تحويل مي دهند، چه مي ش��ود؟ از اينج��ا مانده و از آنجا 
رانده مي شويد. نه توي اين خانه جايي داريد و نه خانه اي 
که مي خواهيد برويد تخليه مي ش��ود. اسم اين مي شود 

تقلب در معامله !
عده اي از اعتماد مردم به جنس خارجي س��وء اس��تفاده 
مي کنند. جنس هاي داخلي را با چسباندن برند خارجي 
به مردم مي فروشند. خوراکي هاي خانگي يا غيرمجاز را که 
در محل هاي غيربهداشتي تهيه مي کنند با يک برچسب 
قالبي فريب مي دهند و به اسم يک برند معروف به مردم 
قالب مي کنند. تقلب و ناراستي در کار دشوار نيست. فقط 
کافي است ايمان و انسانيت را زير پا بگذاري و منافع خلق 

را ناديده بگيري. 

 هر دروغي را مصلحتي نکنيم
دروغ در همه جاي دنيا زشت و منفور است. 
هر چن��د ايمان نقش مهمي در کاس��تن و 
اراده براي نگفتنش دارد اما صداقت يک امر 
انساني است که به طور غريزي توسط همه 
ستايش مي ش��ود. ما بارها و بارها به کودکانمان هشدار 
داده ايم که اگر دروغ بگويي به جهنم مي روي و خدا آدم 
دروغگو را دوس��ت ندارد. اما هرگز براي��ش نگفته ايم که 
دروغگو بيش از همه به خودش آسيب مي زند. در حالي 
که خداي بزرگ ما را از هرگونه خودزني و آزار رساندن به 
جسم و روح خودمان منع کرده است. بعضي وقت ها هم 
زشتي اين عمل ناپسند را با طرح مصلحتي بودن توجيه 
مي کنيم. سر خودمان شيره مي ماليم که از عمد نبوده و 
بر اساس يک مصلحت گفته ايم. مصلحتي بودن دروغمان 
را باور مي کنيم تا شب آسوده بخوابيم اما عذاب وجدان ما 

چيزي از گناهمان کم نمي کند. 

 دروغ هايي که رابطه هاي زناشويي را 
تيره مي کند

دروغ آفت بزرگي در زندگي مش��ترک است. 
وقتي يک زندگي بر اساس صداقت و راستي 
پايه ريزي نش��ود، هر آن ممکن اس��ت از هم 
بپاش��د و اگر هم بنا بر مصلحت ادامه يابد، هرگز از شوق و 
اشتياق زوجين خبري نيست. خيلي بد است که با يک نفر 
زير يک س��قف زندگي کني اما او را نشناسي. نداني در خفا 
با تو چه مي کند. نداني دور از ت��و خيانت مي کند. نداني در 
خلوت با دوستانش گاهي تفنني مواد مخدر مصرف مي کند. 
دردناک است که نداني همسرت به بهانه کار و اضافه کاري 
سرش جاي ديگري با کس ديگر گرم باش��د و هر بار براي 
اين خطايش يک بهانه موجه بياورد. خيلي سخت است که 
همسرت براي بله گرفتن يا بله گفتن به تو دروغ گفته باشد 
يا همه حقيقت را نگفته باشد. چه بسيار رازهاي مخوفي که 
بالفاصله بعد از جاري شدن عقد فاش شده است. چه بسيار 
دروغ هايي که براي جلب توجه گفته ان��د و حاال نه راه پس 
دارند و نه پيش. به خيال خودش��ان با دوز و کلک و نگفتن 
حقيقت پيروز ميدان شده اند، اما اغلب زوجين بعد از فاش 
شدن دروغ، تمايلي به ادامه زندگي مشترک ندارند و همانجا 
پرونده اين رابطه را مختومه اعالم مي کنند. معتقدند رابطه اي 
که با دروغ شروع بشود ماندگار نيست و اگر کسي توانسته 

همان اول بسم اهلل دروغ بگويد پس باز هم مي تواند. 
بسياري از جوان ها هنگام ازدواج عيب هايشان را نمي گويند. 
مثاًل اهل رفيق بازي هستند يا سيگار مي کشند. همين که 
زير يک سقف رفتند عيب ها از گوشه و کنار بيرون مي زند 
و حال اعتماد طرفين را خراب مي کن��د و حتي آدم هايي 
مي شناس��م که براي دس��تيابي به قلب ي��ک دختر دروغ 

گفته اند ک��ه تحصيالت عاليه دارند، دروغ گفته اند ش��غل 
آبرومندي دارن��د و همي��ن فريب در عقد موجب فس��ق 
رابطه شان شده است. توي فيلم ها زياد ديده ايم مرداني که 
براي رسيدن به يک دختر انواع دروغ ها را مي گويند و آنقدر 
خوب نقش بازي مي کنند که خودشان هم شخصيت جديد 
خود را باور مي کنند. يا با پسري که قسم خورده تا کنون با 
کسي رابطه نداشته سوگند يکي شدن مي خوري و مدتي 
بعد سر و کله کسي از گذشته او پيدا مي شود و ادعا مي کند 
دوست دخترش است و قباًل به او قول ازدواج داده است. شما 
با هر يک از اين دروغ هاي تلخ چگونه برخورد مي کنيد؟ آيا 

تحمل خيانت را داريد؟ مي توانيد رنج آن را تحمل کنيد؟

جامعه عاري از اعتماد، جاي زندگي 
نيست

يادتان باش��د که توي اين دني��ا هيچ کاري  
بي پاسخ نمي ماند. دروغ نگوييد و سر کسي 
کاله نگذاريد تا دروغي غير منتظره نشنويد. 
سر شريکتان کاله نگذاريد. سر رفيق و دوست صميمي خود 
ش��يره نماليد و انواع دروغ هاي رنگارنگ تحويلش ندهيد. 
ش��ايد چند بار با دروغ کارتان راه بيفتد اما باالخره يک بار 
گير مي افتيد. اگر قرار اس��ت توي دادگاه در محل شهادت 
قرار بگيريد، بعد از س��وگند خوردن هرگز دروغ نگوييد و 
واقعيت را بدون واهمه بيان کنيد. دروغ ش��ما اينجا فقط 
يک گناه کبيره نيست که فرشته هاي سمت چپ شانه تان 
آن را گزارش و پايش را مهر کنند. اينجا پاي جان يک انسان 
در ميان است. اگر به اش��تباه سخن بگويي سري باالي دار 
مي رود يا حقي ناحق مي شود. اگر تو پزشک بودي و براي 
جان بيمارت کم کاري کردي، ش��ايد کسي نداند اهمال يا 
اشتباه تو موجب مرگ بيمار شده، اما خودت خوب مي داني 

که دروغ مي گويي. 
دروغ مال همه اس��ت. زن و مرد و کوچ��ک و بزرگ ندارد. 
هر کس از نفس پيروي کند به دام دروغ مي افتد. مي تواند 
اين آدم مدير يا رئيس باش��د که به قول و قرارش وفا نکند. 
مي تواند رئيس يک بانک باشد، وعده وام بدهد اما بعداً زير 
حرفش بزند. مي تواند يک معلم باشد. حرفي زده باشد و بنا 
به مصلحت شخصي بعد انکار کند. مي تواند مربي يک مهد 
کودک باشد و در مورد اتفاقات درون مهد به والدين دروغ 
بگويد. مي تواند غذايشان را کم بريزد اما صورتحساب يک 
وعده کامل براي والدين بفرستد. مي تواند آشپز يک کبابي 
باش��د. بگويد کباب با گوش��ت تازه اما چيزي که تحويل 
مشتري مي دهد چيزي جز سنگدان مرغ و کمي ضايعات 
گوشت نيست. مي تواند هر کسي باشد و از سر نفرتي که از 
کس��ي به دل دارد زبان به دروغ بچرخاند و درباره او دروغ 
بگوي��د. مي تواند دروغش ب��ه تهمت بينجام��د. مي تواند 
غيبت هاي مکررش آبروي کس��ي را مکدر کند. مي تواند 

دروغ هايش موجب قضاوت نادرست بشود. 
جامعه اي که مردمش به هم اعتم��اد ندارند جاي زندگي 
نيست و همه چيز نابود مي شود. از صبح که بيرون مي روي 
بايد با ياد خدا ش��روع کني و با توکل به او به صداقت همه 
انسان ها اعتماد کني. شنيده ايد مي گويند االعمال بالنيته 
. يعني مالک اعمال انسان به نيت اوس��ت. شايد به ظاهر 
دروغي بر زبان جاري نشود اما نيت شوم يا گناه آلودي پشت 
آن عمل باشد. فقط خدا مي داند چه اندازه از اعمال ما خالي 
از دروغ اس��ت و نيتمان اش��کالي ندارد. فقط خدا مي داند 
که رفتارمان چقدر به اندازه کالممان صادق اس��ت؟ آيا به 
حرفي که مي زنيم عمل مي کنيم؟ آيا در عمل به تعهدات 
خود صادقيم؟ آيا با دوس��ت و رفيق و آش��نا و مش��تري و 
غيره روراست هس��تيم؟ آيا جرئت اعتراف داريم؟ جرئت 
عذرخواهي براي دروغي که به زبان آورده ايم داريم؟ راست 
مي گويند دروغ ام الفساد گناهان است. هر کجا بخواهي از 
مسير راست خارج بشوي مجبوري دروغ بگويي. گاهي به 

خودت، گاهي به ديگران و گاهي. . . 
خوش به حال آنهاي��ي که روي نفس خ��ود کار کرده اند و 
شهامت اين را دارند که پاي اشتباهشان بايستند و بلد باشند 

عذرخواهي کنند و با دروغ روي آن سرپوش نگذارند. 
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آيا به حرفي که مي زني�م عمل مي کنيم؟ 
آي�ا در عمل ب�ه تعهدات خ�ود صادقيم؟ 
آيا با دوس�ت و رفيق و آش�نا و مش�تري 
و غي�ره روراس�ت هس�تيم؟ آي�ا جرئت 
اعتراف داريم؟ جرئ�ت عذرخواهي براي 
دروغي که به زبان آورده ايم داريم؟ راست 
مي گويند دروغ ام الفس�اد گناهان است. 
هر کجا بخواهي از مس�ير راس�ت خارج 
بش�وي مجب�وري دروغ بگوي�ي. گاهي 
به خودت، گاهي ب�ه ديگ�ران و گاهي. . .

کودکان را با رفتارمان يک دروغگوي بزرگ بار مي آوريم
فرزندم! لک لک ها تو را براي ما هديه آوردند

سبک تربيت

از قديم گفته اند حرف راس�ت را بايد از بچه 
ش�نيد. مي دانيد چرا؟ چون آنه�ا درکي از 
دروغ ندارند. نمي دانند دروغ چيست. شايد 
بگويند اما معن�ا و مفهوم�ش را نمي دانند. 
هر کدامشان آيينه اي از صداقت هستند و 
اگر مي خواهي واقعيت را بداني بهتر اس�ت 
کمي ب�ا آنه�ا صميمي ش�وي و پ�اي حرف 
دلش�ان بنش�يني. آنها نمي توانن�د چيزي 
را پنه�ان کنن�د. نفرتش�ان آن�ي اس�ت و 
دوست داشتنشان عميق و واقعي. آنها راحت 
دل مي بندند حتي به عروسک و تفنگ هاي 
آبپاشش�ان. آنها در لحظه احساسش�ان را 
ب�دون سانس�ور بي�ان مي کنن�د. راح�ت 
مي گويند ازت بدم مياد. مي گويند تو مامان 
بدي هستي و خيلي حرف هاي ديگر که براي 
ما ناخوشايند اس�ت اما عين حقيقت است. 

ضمير وجود تک تک بچه ه��ا مثل آيينه صاف 
و شفاف است. کم کم با رشد فيزيکي بدنشان 
عق��ل و درايت ه��م در آنها بارور مي ش��ود. به 
جايي مي رس��د که مي تواند از آموخته هاي تا 
کنونش نتيجه بگيرد و راه درس��ت را انتخاب 
کند. اينجاست که معلوم مي ش��ود کدام بچه 
راستگوست و کدام يک دروغگو. کودک آرام آرام 
دروغ گفتن را زير پوست زندگي اجتماعي اش 
مي آموزد. توي فيلم ها و کارتون ها، گفت وگو با 
بزرگ ترها و يک گشت توي دنياي بيرون آدم 
بزرگ ها از آنها يک دروغگوي قابل مي س��ازد. 
نمي خواهد دروغ بگويد اما چيزي مي شود که 
مي بيند. توي فروش��گاه با مادرش براي خريد 
مي رود. مي داند مادر توي کيفش پول دارد اما 
به فروش��نده مي گويد پولم تمام شده و اصرار 
مي کند که تخفيف بگيرد. يا توي تاکسي پول 
خرد دارد اما به راننده مي گويد ندارم. راننده هم 
که پول براي پس دادن ندارد از خير کرايه اش 
مي گذرد و مي بخش��د. يا کودک ب��ا پدرش به 
خريد مي رود و متوجه مي ش��ود ک��ه پدر هر 
کجا الزم باش��د درباره کار و درآمد و غيره اش 
دروغ مي گويد. کمي بزرگ تر که مي شود عمق 
دروغ ها بيشتر مي شود. مثاًل مي بيند پدر براي 
فرار از ماليات دارايي هايش را پنهان مي کند يا 
مادر براي سرکار نرفتن مي گويد بيمار است و 

يک برگه استعالجي تقلبي مي برد. 
اينها همه چيزهايي اس��ت که مي بيند و آرام 
آرام ذهنش به اين سمت کشيده مي شود. فکر 
کنيد قهرمان آدم که اولش پدر و مادر هستند 
اينچنين دروغ بگويند و ش��ب هم با آب و تاب 
و افتخار از زرنگي ش��ان براي ه��م بگويند چه 
باليي س��ر بچه مي آيد؟ به يقين مي رس��د که 
دروغ گفتن م��ال آدم هاي زرنگ اس��ت و اگر 
بعضي مواقع گفته نشود کاري از پيش نمي رود. 
حتي براي توي صف نماندن به دروغ مي گويي 
ماش��ينم توي خيابان روشن اس��ت يا کودکم 
توي ماشين مي ترسد. مي پرس��د من چگونه 
به دنيا آم��ده ام و تو براي فرار از پرس��ش هاي 
کنجکاوانه اش ب��ه حرف ه��اي بي منطق پناه 
مي بري. يکي را لک لک ه��ا آورده اند، يکي را از 

بيمارستان خريده اند و يکي... . 
کودک تمام اين لحظه ها را توي ذهنش ضبط 
مي کند و درست جايي که انتظارش را نداريد از 
آن بهره مي گيرد. خوراکي هاي مدرسه اش را به 
دوس��تانش مي دهد اما مي گويد خورده است. 
پفک خريده اما مي گويد پ��ول تو جيبي اش را 

صرف خريد کيک کرده است. توي مدرسه تنبيه 
شده، اما مي گويد همه چيز خوب است. کم کم 
دروغ گفتن مي شود عادت هر روزش. مي شود از 
اين بچه هايي که هر روز درباره خانواده شان يک 
قصه جديد سر هم مي کنند. تخيالتشان را با آب 
و تاب تحويل دوستانشان مي دهند. کم کم باور 
ديگران را از دست مي دهد. براي مشق ننوشتن 
و درس نخواندن هزار بهانه م��ي آورد و هر روز 
يک دروغ تازه مي گويد. ام��ا بعضي از کودکان 
راستگويي را در خانواده به درستي آموخته اند. 
آنها ياد گرفته اند هميشه راست بگويند حتي 
اگر به ضررشان تمام بش��ود. چنين بچه هايي 
ميان همکالسي هايش��ان بچه نن��ه و لوس و 
خودشيرين به حس��اب مي آيند و هرگز طعم 
شيرين راستگويي را نمي چشند. آنها مي فهمند 
اگر راست بگويند طرد مي شوند و دوستانشان 
را از دست مي دهند. مثل علي که پسر امين و 
راس��تگويي بود. يک بار بچه هاي کالس براي 
اينکه معل��م امتحان رياضي نگيرد دس��ت به 
شيطنت زدند و توي کالس کاغذ آتش زدند تا 
بوي دود مانع امتحان شود. معلم عصباني وارد 
کالس شد و بچه ها را توبيخ کرد. به آنها فرصت 
داد تا به کار زشتشان اعتراف کنند. هيچ کدام 
حرفي نزدند و فقط به يکديگر نگريس��تند. اما 
علي ياد گرفته بود راس��تگويي هميشه بهتر از 
دروغ گفتن است. اين بود که با شهامت ماجرا را 
تعريف کرد. آن روز با جريمه بچه ها گذشت اما 
ديگر کسي با او دوست نشد و او را فضول و بچه 
ننه خواندند. او مي��ان تناقض آموخته هايش با 
آنچه در واقعيت مي ديد گير افتاده بود. اين بود 
که تصميم گرفت من بعد او هم روال پوشاندن 

واقعيت را در پيش بگيرد!
يک��ي از رفتارهاي اش��تباه والدي��ن در مقابل 
دروغگو ش��دن فرزندش��ان دنبال نخود سياه 
فرستادن است. گاهي مي خواهيد با کسي تنها 
صحبت کنيد يا بارها پيش آمده که مي خواهيد 
درباره موضوع��ي صحبت کنيد و نمي خواهيد 
کودکتان بداند يا مي ترسيد به همسرتان بگويد. 
اين اس��ت که به اصطالح خودت��ان کودک را 
دنبال نخود س��ياه مي فرس��تيد و خودتان از 
اين زرنگي ح��ظ مي بريد، ام��ا نمي دانيد چه 
باليي سر شخصيتش مي آوريد. شما توي روز 
روشن به او دروغ مي گوييد و او را دنبال چيزي 
مي فرستيد که وجود ندارد . چطور انتظار داريد 
به نوجواني که رسيد راست بگويد و وقتي وارد 
اتاقش مي شويد بدون ترس بگويد که در حال 
چه کاري بوده اس��ت؟ چطور توق��ع داريد که 
آنچه بيرون خانه برايش اتفاق مي افتد راست و 
بي کم و کاست برايتان بازگو کند؟ شما خودتان 
به دروغ گفتن هايش دام��ن زده ايد. اگر او را به 
راست گفتن تش��ويق کرده بوديد االن در سن 
بحراني نوجواني خيالتان راحت بود که کجاي 
دنيا برود و با دوستانش هر کاري که کنند بدون 
کم و کاس��ت برايتان تعريف مي کنند. اما حاال 

مدام دلتان شور مي زند که مبادا. . . 
لطفاً به کودک خود برچسب دروغگويي نزنيد. 
برچس��ب زدن بزرگ ترين خيانتي اس��ت که 
والدين در برابر کودکشان انجام مي دهند. چند 
بار که به بهانه هاي کوچک دروغ گفت مدام او را 
دروغگو خطاب مي کنيد و اگر راست هم بگويد 
ش��ما باورش نداريد. به همي��ن دليل تصميم 
مي گيرد بعد از اين حرف هايي بزند که ش��ما 
دوست داريد بشنويد، که هم شما باور کنيد و 

هم از تنبيه رهايي يابد. 
براي راستگويي کودکان ارزش قائل شويد. اگر 
کار زشتي کرد و خودش اعتراف نمود، خطايش 
را ناديده بگيريد و ش��هامت راست گفتنش را 
بزرگ و مهم جلوه دهيد. اينگونه است که ياد 
مي گيرد اگر جايي کار اشتباهي کرد خطايش 
را صادقانه و بدون ترس بپذيرد و منتظر عواقب 

دروغش باشد. 
ب��راي باورتان توس��ط کودک، پ��اي حرفتان 
بايستيد و به قول هايي که به او مي دهيد وفادار 
بمانيد. فکر نکنيد مي توانيد س��رش را ش��يره 
بماليد و هر بار به بهانه اي بپيچانيد. اگر شما سر 
قولتان بمانيد، اگر به تش��ويق و تنبيه هايي که 
وعده مي دهيد عمل کنيد، کودک نيز اهميت 
راس��تي را بهتر مي داند و توي ذهنش نهادينه 
مي ش��ود. بيش از ح��د از کودکت��ان تعريف و 
درباره شخصيت و ظاهرش بزرگنمايي نکنيد. 
دروغ هاي شما مي تواند باعث آسيب هاي جدي 

شخصيت کودک در نوجواني شود. 

گاه�ي مي خواهيد با کس�ي تنها 
صحبت کنيد يا باره�ا پيش آمده 
ک�ه مي خواهيد درب�اره موضوعي 
صحب�ت کني�د و نمي خواهي�د 
کودکتان بدان�د يا مي ترس�يد به 
همس�رتان بگويد. اين است که به 
اصطالح خودتان ک�ودک را دنبال 
نخود سياه مي فرستيد و خودتان 
از اي�ن زرنگي ح�ظ مي بري�د، اما 
نمي دانيد چه باليي سر شخصيتش 
مي آوريد. ش�ما توي روز روشن به 
او دروغ مي گويي�د و او را دنب�ال 
چيزي مي فرستيد که وجود ندارد

دروغگو اولين قرباني دروغ است

سبک رفتار

دروغ مال همه است. زن و مرد و کوچک و 
بزرگ ندارد. هر کس از نفس پيروي کند به 
دام دروغ مي افتد. مي تواند اين آدم مدير 
يا رئيس باشد که به قول و قرارش وفا نکند. 
مي تواند رئيس يک بانک باشد، وعده وام 
بدهد اما بعداً زير حرفش بزند. مي تواند يک 
معلم باشد. حرفي زده باشد و بنا به مصلحت 
شخصي بعد انکار کند. مي تواند مربي يک 
مهد کودک باشد و در مورد اتفاقات درون 
مهد ب�ه والدي�ن دروغ بگوي�د. مي تواند 
غذايش�ان را کم بريزد اما صورتحس�اب 
يک وع�ده کامل ب�راي والدين بفرس�تد


