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سياست در مقابل صداقت خيانت است!

دروغ که مي آيد اعتماد گم و گور مي شود

نگاه

  بهنام صدقي
دروغگويي بحثي قابل تأمل است و از جهات مختلفي 
نيز قابل بررسي، از منظر روانشناسي، جامعه شناسي، 
مذهبي، اجتماعي و... . به هر روي با وجود آسيب هايي 
كه دروغ و دروغگويي براي اف��راد يك جامعه دارد اما 
متأسفانه باز هم شاهد رواج آن در بين مردم جامعه، 
اعضاي يك خانواده و حتي در برخي روابط زناشويي 
هستيم. اين در حالي است كه تمام انسان هاي دروغگو 
مي دانند كه دروغ آنها از عدم عزت نفس و عدم اعتماد 
به نفسشان شروع شده است. انساني كه به خود اعتماد 
داشته و براي خود عزيز باش��د، هرگز آرامشش را به 
بهاي اندک نمي فروش��د. دروغ يعن��ي قيمت خود را 

پايين آوردن. 
ليال قاسمي، روانشناس در اين باره معتقد است: وقتي 
به روابط مي نگريم توقعاتي ايجاد مي شود و به دنبال 
شفافيت و صداقت و درستي هستيم و در كنار آن خود 

را مبرا مي دانيم. 
او ادامه مي دهد: چطور مي ش��ود من در تعامالتم به 
دنبال درستي و راستي باشم در حالي كه تمام رفتارم 
از دروغ تشکيل شده اس��ت؟ از دروغگويي و دورويي 
و يکي نبودن دل و زب��ان! وقتي خ��ودم در روابطم و 
خان��واده ام و تعام��الت اجتماعي ام ش��فافيت ندارم، 

چگونه مي توان��م صداقت بخواهم؟ خ��ودم را توجيه 
كنم كه اگ��ر مصلحتي برخالف آنچ��ه رخ داده گفتم 
و داليلي مثل اينکه نمي خواستم مورد تنبه و مذمت 
قرار بگيرم ي��ا اينکه ترازوي شايس��تگي و قدرتم زير 

س��ؤال برود. چطور بايد منتظر دو كفه يکسان باشم، 
وقتي خودم الگوي فرزندانم، خانواده ام، دوستانم و... 
مي ش��وم؟ و آنها هم به اين ش��کل و اين روند حركت 
كرده و در نتيجه مي شود يك رفتار كلي و يك عادت 

و ديگر واژه هايي همچون اخ��الق ، ارزش ها و وجدان 
رنگي نخواهند داشت. 

همه اينها در حالي اس��ت كه چون ياد مي دهم و ياد 
گرفته ام كه براي رس��يدن به خواس��ته ها و نيازهاي 
خودم ديگ��ران را نادي��ده گرفته و فري��ب دهم چه 
بس��ا به تبع آن بايد ش��اهد آس��يب هاي اجتماعي، 
رواني و اقتصادي باش��يم. چون از نظ��ر عملي و علم 
روانشناس��ي اگر چنين واژه هايي در دروان كودكي 
شکل گرفته و ثبت ش��وند، بايد منتظر عواقبي مانند 
بزهکاري هاي فراوان در جامعه بود، چراكه در نهايت 
فرد دچار سردرگمي، نگراني، اضطراب، بي اعتمادي، 
انزوا، خجالت و گوش��ه گيري، ضعف و از دست دادن 
عزت نفس و همچنين ضع��ف اعتقادي و مذهبي و... 

خواهد شد. 
پ��س بهترين كار اين اس��ت كه با نش��ان دادن كلمه 
مقابل دروغ، يعني راس��تگويي و پر رن��گ كردن آن 
به عنوان ارزش در مس��ير اصالح گام برداريم. نشان 
دادن رسيدن به جايگاه وااليي در صداقت، اجازه بيان 
احس��اس و هيجانات بدون مجازات و تنبيه و در نظر 
گرفتن ديگران بدون به خطر افتادن منافع ما مي تواند 
نقش بس��يار پررنگي براي محو كردن كلمه دروغ كه 

همان يکي نبودن دل و زبان است، داشته باشد. 

وقتي دل و زبان يكي نيست! 
دروغ مي گوييم و از ديگران توقع راستگويي داريم

سبک نگرش

  ُسها سپهری
انس�ان گاهی اوقات برای اينکه بتواند فرصتی برای خود بيابد به ه�ر دليلی به دروغ 
متوسل می شود. درک کردن قصد کسی که دروغ می گويد نيازمند نوعی مهارت است 
اما به طور کلی بايد گفت يا دروغگو از گفتن حقيقت می ترسد که دروغ می گويد يا قصد 
فريب طرف مقابل را دارد و گاهی هم ممکن است بنا بر عادت بی دليل دروغ بگويد اما 
به هر حال دروغ گفتن برای ديگران امری ناشايس�ت به حساب می آيد و سمی شايع 
ميان انسان هاست؛ سمی که منجر به مسموميتی شديد می شود؛ مسموميتی ناشی از 

بوی تند دروغ. 

  د روغ، د روغ می آورد 
اين مسمويت كه د ر جامعه به طور عينی قابل 
مشاهد ه است، متأس��فانه ميان برخی زوجين 
هم ريشه د واند ه. بوی د روغ كه به مشام رسيد ، 
اعتماد  گم و گور می ش��ود ! ميان زوجينی كه 
د روغ موج زد ، زوج هم��د م به فرد ی تنها مبتال 
می شود . عمه تراپی يا مش��اوره د اد ن ناآگاهانه 
د ر ميان مرد م يك س��رگرمی س��اد ه است كه 
زند گی ها را سخت مش��کل كرد ه است. شايد  
جمله »همه چيو نبايد  همس��رت بد ونه« را از 
زبان هر كسی شنيد ه باش��يم اما بايد  د انست 

د روغ، د روغ می آورد ، د لسرد ی می آورد . 
يکس��ری جمله ه��ای د روغي��ن كار د س��ت 
زند گی مان د اد . از نمون��ه جمله های پوچی كه 
رفت��ه رفته باور ش��د  و د ر انتها م��ا را به پوچی 
رساند : » هر وقت شوهر كرد ی هر كار خواستی 
بکن« كه نوعی محد ود ي��ت فکری والد ين بود  
و د ر انته��ا د ختر را با جمله »مگ��ه اينجا خونه 

باباته« مواجه ساخت. 
  چه شد  که صد اقت را قورت د اد يم؟

چه ش��د  كه صد اق��ت را قورت د اد ي��م، يه آب 
هم روش؟! د روغ د س��ت و پايمان را بس��ت. به 
راستی كه سياست د ر مقابل صد اقت د يگران، 
خيانت محض اس��ت. يکی از د يد گاه هايی كه 
روانشناسان به صورت گس��ترد ه روی آن كار 
كرد ه اند ، موضوع روانشناسی د روغگويی است. 
آنها معتقد ند  زمانی ك��ه افراد  د روغ می گويند ، 
د چار هيجاناتی چون ترس، احس��اس گناه يا 

رضايت خاطر می شوند . 
اين هيجانات ك��ه د ر چهره فرد  ني��ز نمايانگر 
می شود ، می تواند  يکی از سرنخ هايی باشد  كه 
افراد  می توانند  متوجه د روغ فرد  مقابل شوند  و 
اين مهارتی است نزد  روانشناس، چراكه برخی 
د روغگويان ماهر به حد ی شيوا و ماهرانه د روغ 
می گويند  كه گاهی موجب فريبمان شد ه و ما به 

اشتباه آنان را د وست زند گی خود  می ناميم. 
  د روغگو کم حافظه است

د روغ حامل د و آس��يب زيانبار است. از جمله 
آسيب های ايجاد  ش��د ه برای د روغگو می توان 
به آس��يب های اجتماعی و روانی اش��اره كرد ؛ 
آس��يب اجتماعی همچون برمال شد ن د روغ و 
رسوايی. اين اولين آسيبی اس��ت كه د روغگو 
را تهد يد  می كند . بی اعتماد ی و بی ارزش شد ن 
سخنان وی نزد  مرد م. يعنی همه به او به چشم 
چوپان د روغگو می نگرند . آس��يب روانی نظير 
اضطراب د رونی و... . به طوری كه او همواره از 
ناراحتی د رونی رنج می برد ، چون فرد  د روغگو 
می خواهد  د روغش برمال نشود  و پيوسته نگران 
است كه مباد ا د روغ هايش لو برود  و هميشه اين 
بار سنگين را به د وش می كش��د . شايد  جمله 
» د روغگو كم حافظه اس��ت« را بارها ش��نيد ه 
باش��يد . بله. د رست اس��ت! فراموشی نيز يکی 
از بيماری های روانی اس��ت كه د روغگو به آن 
گرفتار می شود . انس��ان د روغگو، د روغی را كه 
می گويد ، ياد ش نمی ماند  و هنگامی كه بار د يگر 
خواس��ت از آن س��خن بگويد ، به شکلی د يگر 

می گويد  و د روغش برمال می شود . 
  پد رم خانه نيست!

د روغگويی زي��اد  می تواند  يکی از نش��انه های 
اختالل توهم، خيالپرد ازی، اختالل شخصيت 
ضد  اجتماعی و خود ش��يفتگی باش��د . يکی از 
عوامل��ی كه نق��ش مؤثری د ر ش��ايع ش��د ن 
د روغ د ارد ، خانواد ه اس��ت. خان��واد ه، اولين و 
ابتد ايی ترين محيط و مهد  تربيت و شکل گيری 

رفتار ما انسان هاست. برای مثال شايد  خود  ما 
بارها از كود كمان خواسته ايم كه د روغ بگويد . 
مثاًل اگر كسی پد رت را خواست، بگو: »د ر خانه 
نيس��ت«. همين د روغ های ب��ه ظاهر كوچك 
و به اصط��الح مصلحتی ما می توان��د  د ر آيند ه 

فرزند انمان نقش بسزايی د اشته باشد . 
د روغ، مصلحتی يا غيرمصلحتی ند ارد . ش��ايد  
خود  شما هم گاهی د روغی گفته باشيد  و برای 
توجيه خود  بگوييد  كه اين د روغ مصلحتی بود  
و گناهی ند ارد . د ر حالی كه د روغ د ر هر صورت 

كار زشت و ناپسند ی است.
  د روغگويی، کليد  پليد ی

شخصی خد مت پيامبر خد ا )ص( آمد  و پرسيد : 
»چه كاری موجب رفتن به بهشت می شود ؟« 
حضرت فرمود ند : »راس��تگويی. ه��ر گاه بند ه 
راس��ت بگويد ، نيکی كرد ه است و هر كه نيکی 
كند ، ايمان آورد ه اس��ت و هر كه ايمان آورد  به 
بهشت رود .« مرد  پرسيد : »ای رسول خد ا! كاری 
كه موجب آتش می شود ، چيست؟« حضرت د ر 
پاسخ فرمود ند : »د روغ. هر گاه بند ه د روغ بگويد ، 
نافرمانی و انحراف د ر پيش گرفته و هر كه از ره 
نافرمانی و انحراف د رآي��د ، كافر گرد د  و هر كه 
كافر گرد د ، يعنی به آتش فرو رفته است.« امام 
حسن عسگری )ع( نيز د ر اين باره می فرمايند : 
»تمام پليد ی ها د ر خانه ای قرار د اد ه شد ه و كليد  

آن د روغگويی است.«
اي��ن جمل��ه » مرا با حقيقت بيازار اما هرگز با 
دروغ، آرامم نکن!« خواس��ته د ل هر انس��انی 
اس��ت. حتی آنکه د روغ می گويد  هم د وس��ت 
ند ارد  ش��نوند ه د روغ د يگری باشد . پس بياييم 
و از خود مان شروع كنيم و سپس رفتار د رست 
و اصالح ش��د ه خود  را به د يگران تعميم د هيم. 
اگرچه د روغ نقاب زيبايی اس��ت اما برای روان 
انسان عاملی مخرب است. د روغ نوعی د ورويی 
اس��ت؛ چراكه باعث می شود  انس��ان نمايانگر 
ظاهری ش��ود  كه با واقعيت د رون��ش د ر تضاد  
اس��ت و اين موضوع او را د چ��ار هيجان منفی 

می كند . 
  مد ام با د روغ تصاد ف می کنيم!

واقعيت اين اس��ت كه رفتارها از صد اها بلند تر 
صحبت می كنن��د . اگرچه زبان ه��ا می توانند  
تحت كنترل باشند ، اما رفتار هر كسی نشانگر 
شخصيت د رون اوست و متأسفانه اين روزها زبان 
مهم ترين سالح آنها به شمار می آيد . با زبانشان 
تو را از عاليقت، صالح هايت و. . . د ور می كنند . از 
شايع ترين خيانت ها به همنوع خود ، د روغ است. 
الزمه بهتر بود ن، بهتر نشان د اد ن نيست. خود ت 
باش اما بد ون نقاب! كمی تأمل كنيم و ببينيم 
صد اقت را كجای زند گی جا گذاشتيم كه اكنون 

مد ام با د روغ تصاد ف می كنيم؟
  آتش د رست کرد ه ايم يا خاموش کنند ه 

بود ه ايم؟
زبان عضو مهمی است. زبان بازار د اغی می كند  
د ر حالی كه قلب د رون س��ينه، يخی است. هم 
می تواند  آتش د رس��ت كند ، هم آن را خاموش 
كند . بنگر و ببين برای د يگران آتش د رس��ت 

كرد ه ای يا خاموش كنند ه بود ه ای. 
  پينوکيو هم فکرش را نمی کرد !

برای ريش��ه كن كرد ن بيماری د روغ، بايد  ابتد ا 
به سراغ ريشه ها برويم تا بتوانيم سم د روغ را از 
وجود  آد می بزد اييم و صد اقت را جايگزين آن 
كنيم. از مؤثرترين راه های د رمان د روغ، پرورش 
شخصيت د ر افراد  اس��ت. چون يکی از عوامل 
مهم روانی د روغ، احس��اس حق��ارت و كمبود  
شخصيت است. صد اقت ش��بيه آرايشی است 
كه وجود  انسان را به زيباترين شکل می آرايد . 
پس صد اقت را چاشنی زند گی ات كن. تو يك 
بار بيش��تر زند گی نخواهی كرد . پس آن گونه 
باش كه خود ت از خود ت می خواهی نه آن گونه 
كه د يگران از ت��و می خواهند . خود ت گرانی نه 
د گران. راستی پينوكيو هم هيچ وقت فکرش را 
نمی كرد  آد م ها بد ون آنکه بينی شان د راز شود ، 

د روغ بگويند !

ش�ايع ترين خيانت ها ب�ه همنوع 
خ�ود ، د روغ اس�ت. الزم�ه بهت�ر 
بود ن، بهتر نش�ان د اد ن نيس�ت. 
خ�ود ت ب�اش ام�ا ب�د ون نق�اب!

  حجت االسالم عليرضا فرهنگ*
يکي از راهکارهاي رسيد ن به صد اقت د ر برخورد  
با د يگ�ران د ر زند گي ب�ه خصوص با همس�ر، زير 
نظر ند اش�تن رفتارهاي د يگران و د نبال عيوب و 
نواقص د يگران نبود ن است. کس�اني که به د نبال 
عيوب و ايراد هاي د يگران بود ه و چشم به زند گي 
د يگران د وخته اند ، رفتارهاي خود  را خوب د انسته 
و هميشه رفتارهاي د يگران را نقد  مي کنند . وقتي 
شخصي فکر و ذهنش د نبال زند گي د يگران باشد ، 
تزلزلي د ر وج�ود  خود  حس مي کن�د . او الگوهاي 
مختلفي د ر زند گ�ي براي خود  ترس�يم مي کند  و 
الگوي ثاب�ت و پايد اري براي زند گي ش�خصي اش 
ند ارد . از اين جهت د ر مقابل همس�ر خ�ود  با د يد  
زند گي د يگران برخورد  مي کند  و چه بس�ار رفتار 
همس�ر خود  را صاد ق ند انس�ته و رفتار د يگران را 
زير نظر د ارد  يا اينکه نواقص د يگ�ران را د يد ه و از 
نواقص خود  غافل مي ش�ود . پس د نبال عيب هاي 

د يگران نباشيم. 
      
  د وري از تکبر و خود خواهي

د ر روايتي حضرت علي )ع( مي فرمايند : خوشا به حال آن 
كس كه از عيب د يگران چشم بپوشد  و به عيب  های خود  
نگاه كند . اين خوشبختي براي اين است كه انسان وقتي 
مشغول عيوب خود  شد  و مشغول مرد م و عيوب آنان نبود ، 
بهتر مي تواند  د ر رفتارش صد اقت د اشته باشد  و از غرور و 
خود خواهي د ور مي  شود ، چون كساني كه خود خواهند ، 

نمي توانند  صاد ق باشند . 
يکي از موارد ي كه باعث مي شود  انسان از صد اقت فاصله 
بگيرد  خود خواهي و خود بيني د ر زند گي است. انسان هايي 
كه د ر زند گي فقط به فکر خواسته هاي خود  بود ه و اجازه 
ابراز عقيد ه يا اعمال نظرات به د يگران را نمي د هند  و براي 
رسيد ن به اهد اف خود  د ست به هر كاري مي زنند ، از جاد ه 
صد اقت فاصله د ارند ؛ چراكه اي��ن افراد  مالک را »خود « 
قرار د اد ه اند  و از خواس��ته هاي د يگران ت��ا جايي تبعيت 
مي كنند  كه منافع خود ش��ان د ر تضاد  نباشد  يا مشکل 

خاصي برايشان پيش نياورد . 
انسان هاي متواضع به خاطر ند يد ن خود  و د يد ن د يگران 
سعي مي كنند  رفتارشان را طوري تنظيم كنند  كه حق 
كس��ي پايمال نش��ود ؛ چراكه صد اقت يعني حركت د ر 
مس��ير حقيقت و حقيقت يعني د وري از ظلم و تجاوز به 

حقوق د يگران. 
  از الگوهايي مناسب استفاد ه کنيم

يکي از موارد  مهمي كه باع��ث انتقال روحيه صد اقت د ر 

زند گي مي شود ، بهره برد اري از الگو است. از آنجا كه يکي 
از عوامل مهم و تأثيرگذار بر شخصيت انسان الگو است، از 
اين جهت براي انتقال صفات خوب به انسان سفارش شد ه 
تا از الگوهاي نمونه تربيتي و د وس��تان شايسته استفاد ه 
كند . قرآن، اين كتاب انسان س��از ب��ه بهترين صورت د ر 
اين مورد  اشاره كرد ه است و د ر آيات متعد د ي بحث الگو 
را براي ما به نمايش گذاش��ته و مؤمنان را  به همراهي با 
صد يقين سفارش كرد ه است. خد اوند  د ر آيه 119 سوره 
توب��ه مي فرمايند : » ای كس��انی كه ايم��ان آورد ه  ايد ! از 

مخالفت فرمان خد ا بپرهيزيد  و با صاد قان باشيد .«
بعضي از مرد ان ي��ا زناني ك��ه ازد واج مي كنند ، به خاطر 
الگوگيري از اطرافي��ان خود  و همرن��گ و همراه كرد ن 
همسر خود  براي شبيه شد ن به آن فرد  مورد  نظر مجبور 
مي شوند  به همسر خود  فشار بياورند  تا بتواند  همسري با 
آن خصوصيات براي خود  مطرح كنند ، د ر حالي كه توجه 
نمي كنند  كه آيا آن روشي كه به د نبالش هستند ، د رست 
اس��ت يا خير. از اين رو به علت همراه نشد ن يا فشارهاي 
رواني د ر اين مورد  مجبور هستند  د ست به كارهايي بزنند  

كه خالف صد اقت است. 
به عنوان مثال مرد ي پد ر يا ماد ر خود  را د ر پوششي خاص 
يا رفتاري خاص براي خود  الگو قرار د اد ه و همسر خود  را 
با انواع رفتارها به آن الگو تشويق مي كند  و از آنجايي كه 
همسر او با اين الگو توانس��ته خود  را تطبيق د هد ، باعث 
مي شود  ش��وهر او به او فش��ار آورد  و او را به هر صورتي 
است به اين خصوصيت بکش��اند . د ر اينجا از ترفند هايي 
استفاد ه مي كند  كه باعث بي صد اقتي مي شود . د ر حالي 
كه صد اقت و يکرنگي به اين اس��ت كه همس��ر خود  را با 
همان الگويي كه د ارد  بپذيريم و هر جا كه آن روش با عقل 
و شرع مخالفت د اشت، به روش هاي آرامش بخشي كه او 
را به آن راه هد ايت كند ، متوسل شويم و از اعمال هر نوع 

سليقه اي بپرهيزيم. 
  تربيت خانواد گي و بي صد اقتي

يکي از عوامل مهم بي صد اقتي د ر زند گي، نوع تربيت د ر 
محيط خانواد ه است. كساني كه د ر تربيت فرزند  خود  د قت 
الزم را به خرج د اد ه باش��ند ، طبيعتاً به صد اقت و الگويي 
مناسب براي انتقال صد اقت به فرزند ان نزد يك ترند . اگر 
پد ر و ماد ر به وعد ه هايي كه به فرزن��د ان خود  مي د هند  
پايبند  باش��ند  يا د ر رفتارش��ان مواظبت كنند ، يقيناً با 
عملکرد ش��ان روحيه صد اق��ت و تعه��د  د ر زند گي را به 
فرزند ان خ��ود  منتقل مي كنند . د ر مقاب��ل پد ر و ماد ري 
هستند  كه نسبت به قول خود  د ر زند گي بي اهميت بود ه 
و د ر رفتارشان د ورويي د يد ه مي شود . قطعاً اين امر باعث 
كاشته شد ن بذر نفاق د ر فرزند ان مي شود . از اين جهت 

يکي از مؤلفه هاي مهم تربيتي، رفتار صاد قانه با فرزند ان 
د ر زند گي است. اين يکي از شروط نيك بختي است. 

  آثار مثبت صد اقت و آثار مخرب د ورويي
كافي است انسان گاهي با خود  خلوتي برگزيند  و خود  را د ر 
معرض وجد ان كه بهترين قاضي براي د رون همه ماست، 
قرار د هد . د ر اين حالت است كه به خوبي به زيان هايي كه 
از جانب بي صد اقتي به او رسيد ه، پي مي برد . چرا ما بايد  
تجربه هاي تلخ زند گي را بارها براي خود  و با د ست خود  
تکرار كنيم؟ چرا يك بار براي هميش��ه از اين بن بستي 
كه خود  براي زند گي د رست كرد ه ايم خارج نمي شويم؟ 
فکري كنيم تا د لمان به نور صد اقت روشن شود  و از نفاق و 
د ورويي كه باعث تيرگي وجود مان مي شود ، آزاد  شويم. 

  پذيرش خطا و انتقاد پذير بود ن
يکي از عوامل مهمي كه باعث تقويت صد اقت د ر زند گي 
مي ش��ود ، تقويت روحيه انتقاد پذيري است. كساني كه 
د ر وجود  خود  اي��ن ظرفيت را به وج��ود  آورد ه و تقويت 
كرد ه اند ، با مخاطبان و همنشينان به راحتي ارتباط برقرار 
مي كنند . به طوري كه مواظب رفتار خود  هس��تند  تا اگر 
خطايي از آنان سر زد  و كسي آنان را مورد  نقد  قرار د اد ، با 
رفتاري د رست بد ون توجيه كار خود  با آنان برخورد  كنند . 
اين مواظبت د ر وجود  انسان حس صد اقت ايجاد  مي كند  
اما كساني كه انتقاد پذير نيستند ، د ر مقابل نقد  د يگران به 
جاي پذيرش صاد قانه د رصد د  توجيه يا تملق يا گزينش 

راه هاي د يگري براي فرار از نقد  هستند . 
اين روند  به مرور د ر وجود  اين افراد  بي صد اقتي و د ورويي 
به وجود  مي آورد . بهتر اس��ت زن و شوهري كه نسبت به 
يکد يگر نقد ي د ارن��د ، به جاي به كار ب��رد ن ترفند هاي 
مختلف براي توجيه اشتباه خود  اجازه نقد  را به يکد يگر 
بد هند  تا متوسل به راه هاي اشتباه و نهايتاً بي صد اقتي د ر 

زند گي نشوند . 
  مد يريت خوب و معاشرت شايسته

يکي از عوامل مهم صد اقت د ر زند گي، اخالق معاش��رت 
اس��ت. كس��اني كه د ر زند گي به اخالق و رعايت مسائل 
تربيتي و اخالقي توجه د اشته و معاشرت هاي خود  را بر 
مبناي آموزه هاي اخالقي د نبال مي كنند ، به طور يقين 
از صد اقت و د رس��تي بيش��تري بهره مي برند . معاشرتي 
شايسته است كه باعث شود  انسان روحيه عفو و گذشت، 
تواضع و فروتني، ن��رم خويي و مهربان��ي و انواع صفات 
زيباي اخالقي را د ر كانون گرم زند گي به كار بگيرد . اينها 
از بركات صد اقت و حركت رفتاري د رس��ت است. از اين 
جهت د ر روايات يکي از نيازهاي اساسي و پايد ار و ضروري 
هر زند گي د ر ارتباط با همسر و فرزند ان براي گرمابخشي 
به كانون زند گي، معاشرت نيکو و شايسته و وسعت د اد ن 

به همسر و فرزند ان و غيرت و جوانمرد ي است. 
  ارزش همنشين شايسته و صاد ق

از جمل��ه عوامل مهم براي كس��ب صد اق��ت د ر زند گي، 
همنشيني با انس��ان هاي صاد ق و راستگوست. انسان ها 
به طور محسوس تحت تاثير همنش��ين و اطرافيان خود  
هستند . زن و شوهر د ر زند گي بايد  سبك زند گي خود  را بر 
اين اصل استوار سازند  و مواظب همنشينان خود  باشند . 
چه بسا اند وخته هاي ارزش��مند ي كه به خاطر معاشرت 
با افراد  ناشايس��ت از د ست د اد ه اند  و چه بس��ا رفتارهاي 
نامطلوبي كه به خاطر معاش��رت با انسان هاي شايسته به 
مطلوبيت و شايستگي كشيد ه شد ه اس��ت. از اين جهت 
از وجود  نوراني امير مؤمنان علي)ع( عليه وارد  شد ه است 
كه بر تو باد  كه مالزم و همنش��ين راستگويان باشي و د ر 
بهره گيري و استفاد ه از ايشان بسيار كوشا باش، زيرا آنان 
د ر روزگار خوشي پش��توانه تو و به هنگام بال و گرفتاري 
سپر تو هستند . حضرت د ر اين جمله كوتاه همنشيني با 
صاد قين را باعث آرامش انسان مي د انند ؛ چراكه انسان ها د ر 
مواقع حساس زند گي از جمله بال و گرفتاري همنوع خود  را 

رها نمي كنند . د ر واقع به د نبال منفعت خود  نيستند . 
  صد اقت را سرلوحه کارهايمان قرار د هيم

زن و شوهر د ر زند گي بايد  بد انند  اگر صد اقت را سرلوحه 
كارهاي خود  قرار د هند ، به نياز اساس��ي خود  كه امنيت 
و آرامش است، د س��ت پيد ا مي كنند . د ر مرحله بعد  بايد  
مواظب باش��ند  كه صد اقت د ر زند گي كه يك س��رمايه 
بزرگ است، تحت تأثير ارتباط و معاشرت با افراد ي كه از 
اين نعمت الهي بي بهره هستند ، قرار نگيرد . اگر به خاطر 
شرايطي خاص مجبورند  مد تي با اين افراد  معاشرت د اشته 

باشند ، بايد  بسيار مواظب باشند . 
*کارشناس مذهبي و پژوهشگر سبک زند گي

سبک رفتار

يک�ي از عوام�ل مهمي که باع�ث تقويت 
صد اق�ت د ر زند گ�ي مي ش�ود ، روحي�ه 
انتقاد پذيري است. کس�اني که د ر وجود  
خ�ود  اين ظرفي�ت را ب�ه وج�ود  آورد ه و 
تقويت کرد ه اند ، با مخاطبان و همنشينان 
ب�ه راحتي ارتب�اط برق�رار مي کنن�د . به 
طوري ک�ه مواظب رفتار خود  هس�تند  تا 
اگر خطايي از آنان س�ر زد  و کس�ي آنان 
را مورد  نقد  ق�رار د اد ، با رفتاري د رس�ت 
بد ون توجيه کار خود  با آنان برخورد  کنند

صداقت جوهره زندگي سالم است

بر تو باد که همنشين راستگويان باشي!

يکي از موارد ي که باعث مي شود  انسان 
از صد اقت فاصله بگي�رد  خود خواهي و 
خود بيني د ر زند گي اس�ت. انسان هايي 
که د ر زند گي فقط به فکر خواس�ته هاي 
خود  بود ه و اجازه اب�راز عقيد ه يا اعمال 
نظرات به د يگ�ران را نمي د هن�د  و براي 
رسيد ن به اهد اف خود  د ست به هر کاري 
مي زنند ، از جاد ه صد اق�ت فاصله د ارند


