
 همه چیز درباره صداقت

 صداقت چیست؟

 .صداقت یعنی زمانی که فرد میان افکار،صحبت ها و رفتارهایش تناسب و هماهنگی وجود داشته باشد

 .داشتن صداقت برای یک زندگی موفق و با آرامش الزم و ضروری است

زمانی که فرد مطمئن است که نسبت به تعهداتش صادقانه عمل کرده،احساس رضایت داشته و هیچ ترس و نگرانی را درخود راه 

 .نمیدهد.افراد صادق از تنش ها و درگیری ها بدور هستند و از زندگی لذت میبرند

ن با یکدیگر مطابقت داشته باشد.اگر بتوانید این هاهنگی اگر میخواهید به فردی صادق تبدیل شوید باید میان افکار،صحبت ها و رفتارهایتا

 .را ایجاد کنید میتوان از شما به عنوان یک انسان صادق نام برد

 اگر همه افراد جامعه صادق بودند چه اتفاقی می افتاد؟

 .ممکن وظیفه اش را انجام میداد اگر همه افراد جامعه در اعمال و رفتارشان صداقت داشتند فساد از بین میرفت و هر کس به بهترین نحو

داشتن صداقت در کارها فداکاری آنها را نشان میدهد و فداکاری باعث افزایش یافتن بهره وری در مشاغل میشود و در نتیجه بهره وری 

 .توسعه اقتصادی باال میرود

 اگر همه افراد جامعه صادق نبودند چه اتفاقی می افتاد؟

هی افراد، فساد افزایش پیدا میکرد و هر کس به فکر سود خودش بود و به فعالیت های گروهی و اهداف در این شرایط به دلیل خودخوا

 .دیگران توجهی نمیکرد

 اگر صداقت در جامعه وجود نداشت دیگر هیچ رابطه دوستانه و... پایدار نبود و دیگران به یکدیگر بی اعتماد بودند و خشونت ها،دزدی ها و

ایش پیدا میکرد،حال اگر صداقت میان رهبران و بزرگان جامعه وجود نداشت،آنها به توسعه ملی و رفاهی کشور هیچ فعالیت پلیس ها افز

 .اهمیتی نمیدادند و فقط به فکر منافع خود بودند

میدهند و این موضوع کامال واضح است که بسیاری از افراد جامعه صادق نیستند و در دنیای امروز بیشتر افراد به صداقت اهمیتی ن

 .نمیتوانند این موضوع را درک کنند که رفتار های آنها باعث ایجاد ناهنجاری در جامعه میشود

 

 چرا صداقت اهمیت دارد؟

اشته باشد هیچ پایه و اساس ثابتی وجود نخواهد داشت،بدون صداقت همه افراد نسبت به هم بی اعتماد زمانی که صداقت وجود ند-۱

 .هستند و دیگر حرف های یکدیگر را باور نمیکنند

وقتی شخصی از حقیقت موضوعی بی اطالع است به دنبال اصل و حقیقت ماجرا است که در این میان ممکن است شایعات و دروغ های -۲

 .و اتفاقات بدی بشود سوتفاهم باعث ایجاد دیگران

 .شاید صادق بودن در ابتدا کار دشواری بنظر برسد اما افراد را به یکدیگر نزدیک میکنم و باعث ایجاد احساس امنیت در افراد میشود-۳

 .ردن با دروغ بسیار سخت است،صداقت اعتماد را میان افراد بیشتر میکند و زندگی لذت بخش خواهد شدزندگی ک

 .معموال شنیدن حقیقت برای افراد هرچقدر هم که سخت باشد بهتر از پنهان کردن آن و متوجه شدن توسط خود فرد است-۴

 .او را بازی داده اید و احمق فرض کردید زیرا زمانی که دروغ برمال میشود فرد مقابل احساس میکند که شما
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 ار های افزایش صداقتراهک

 .خودتان را دوست داشته باشید،معموال اینگونه افراد کمتر دروغ میگویند-۱

 .اعتماد بنفس خود را افزایش دهید و در مقابل درخواست های نابجای دیگران نه بگویید-۲

 .اگر کارمند شرکتی هستید به منافع آن شرکت هم فکر کنید نه فقط منافع خودتان-۳

 .آموز یا دانشجو هستید،هرگز تقلب نکنید و صادق باشید.تقلب شما را به موفقیت نمیرسانداگر دانش -۴

 .برای اینکه دیگران از شما خوششان بیاید دروغ نگویید و وانمود به چیزی که نیستید نکنید-۵

اگردر کارتان اشتباهی صورت گرفت آن را بپذیرید و مسئولیت اصالح کردن آن را قبول کنید.مطمئن باشید نتیجه صداقتتان را  -۶

 .میبینید

این تمایل در بیشتر انسان ها وجود دارد که هنگام تعریف کردن موضوعی با خود میگویند،مقداری اغراق کردن به ضرر کسی نخواهد  -۷

 .سبت به همین موضوعات بی اهمیت باشیم تبدیل به عادت شده و صادق نبودن برایمان ساده خواهد بودبود اما اگر ن

 .پس بهتر است ابتدا در مسائل کوچک که به شجاعت کمتری احتیاج دارند صادق باشیم تا در مسائل بزرگتر و مشکالت به چالش نخوریم

فع همه نیست و یا تحت فشار قرار دارید باید شهامت این را داشته باشید که بگویید اگر شما در شرایطی قرار گرفتید که رک بودن به ن -۸

 .نظردهید باره دراین نمیخواهید  ترجیح میدهید صحبت نکنید و یا

 .این روش زمانی که احساسات کسی در خطر است و یا فردی سعی میکند شما را وارد یک بحث بی نتیجه کند بسیار کاربرد دارد

  

 اقت به چه ارزشی؟عدم صد

این موضوع درست است که با در نظر نگرفتن صداقت میتوانیم به موفقیت هایی برسیم و یک شبه معروف و ثروتمند بشویم اما این 

 .خوشی همیشگی نیست و روزی نتیجه عدم صداقت خود را میبینیم

است که استرسی بابت عدم صداقت در کارهایمان  وقتی صادق هستیم اهمیتی ندارد چقدر ثروت داریم و چقدر قوی هستیم،مهم این

 .نداریم و با آرامش زندگی میکنیم

زمانی که فردی صادق باشید افراد صادق را به خود جذب میکنید و روابط مستحکم تر خواهید داشت،اما زمانی که صادق نیستید افراد 

 .ن وجود نخواهد داشتصادق را هم جذب نمیکنید و در نتیجه هیچ اعتماد و ثباتی در روابطتا

 فواید صداقت چیست؟

 .باعث ایجاد آرامش در زندگی میشود-۱

 .باعث برکت زندگی در دنیا و آخرت میشود-۲

 .باعث افزایش روزی میشود-۳

 .باعث ایجاد صمیمیت بین زن و شوهر و اعضای خانواده میشود-۴

  



 :امام علی)ع(درباره صداقت و دروغ فرمودند

 :کُلِّ شَیْ ءاَلصِّدْقُ صَالحُ 

 .راستگویی مایه صالح هرچیز است

 )در مقابل، کذب و دروغگویی را ریشه همه فسادها و سرچشمه همه تباهی ها دانسته است)

 :اَلْکِذْبُ فَسادُ کُلِّ شَیْ ءٍ

 .دروغگویی باعث تباهی هر چیز است

اقت باشد و از هر گونه ناراستی و دروغ دور باشد،زمینه های بنا براین اگر تمام اقدامات،کارها و رفتارهای انسان بر پایه راستی و صد

 .خوشبختی و نیک بختی برای او فراهم میشود

  

 :امام علی )ع(میفرمایند

 :یا اَیّها الَّذینَ آمَنوا اِتَّقوا اللّهَ وَ کُونُوا مَعَ الْصّادِقِینَ

 !ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا بپرهیزید و با صادقان باشید

منظور از صادقان در این آیه کسانی هستند که سراسر وجودشان پر از راستی و صداقت است و خبری از دروغ و ناراستی در وجودشان 

 .نیست

  

 سخن پایانی

 در این مقاله به تعریف واژه صداقت پرداختیم و در ادامه گفتیم که اگر میخواهید فردی صادق باشید باید میان افکار و اعمال و رفتارتان

تناسب و هماهنگی وجود داشته باشد.و به این موضوع اشاره کردیم که اگر تمام افراد جامعه صادق بودند دیگر خبری از فساد و دروغ نبود 

 .ط بسیار مستحکم میشد و افراد به هم اعتماد داشتندو رواب

 .و در ادامه راه هایی برای افزایش صداقت بیان کردیم

 .در این زمینه به شما کمک کرده باشد های لیدی باس امیدواریم مجموعه

  

 

 

https://hiladyboss.com/
https://hiladyboss.com/

