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 Scientific علمی

  

  تيمورشاه  تيموری  

  زيزن کشھرــ المان  
   ٢٠١۴ فبروری ١٨  
   

   

  

  

  شناسیبارۀ خود مختصری در بحث

  )قسمت دوم(

  ؟ھا دروغ ميگويندچيست و چرا بعضيدروغ 

 ست که برخ#ف حقيقت خبری ميدھد،کسی  یبرخ#ف حقيقت است و دروغگو دروغ سخن

که سخنی  بعضاً ميشود . مينمايدبيرون برقرار  تفاوت بين درون و را معکوس ميسازد و ھاواقعيت

باشد اما  یکه گوينده دروغگو ،ھمچنان شده ميتواند .نباشد یباشد اما گوينده اش دروغگودروغ 

مشخصات  گوئی که ازدروغ مشخصات سخن وو صفات  يعنی دروغ که از .سخنش راست باشد

  .فق نيستندموا ھميشه باھم ،گوينده است

روئی، کتمان دو وتظاھر، نفاق  و ءدروغگوئی زبانی، ريا: دروغ اشکال مختلف دارد مث#ً 

  .نادرست ديگر چيز ھر پيمان و قض عھد وحقيقت، نَ 

احساس حقارت،  انند خود کم بينی وميکوشد برای کتمان ديگر بيماريھای روانی م یدروغگو

غيره يک ماسک دفاعی رنگ آميزی شده بر  ترس و ، اضطراب وياز به تائيد طلبی، حسادتن

ی دروغھای بافته رين است که شخص دروغگوتعجب د خويش بکشد و ت پوسيدۀروی شخصيّ 

  .غيره طوماردھان  و تعويذ و را خودش باور کند مانند فال بينان و خود شدۀ

 کودک در زيرا ضمير. خانواده آغاز ميگردد ت ميتوان گفت که بنيان دروغگوئی ازبه جرأ

والدين و اطرافيان  گيری ازسرمشق اما به مرور زمان با  ،ست سفيدابتدای ورود به دنيا لوحی 

خاصتاً که پدر به  .رددگ می آموزد که ميتواند حقيقت را برعکس جلوه دھد و به ناراستی معتاد
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سالگی کودک ميتواند راست حدود پنج از.  را بداند طفل آن گويد ويا مادر به پدر دروغ  مادر و

چنانچه وی  گيرد وفرد شکل  ازين دوره به بعد اين صفت ميتواند در .دروغ را تشخيص دھد و

جزئی  شده و پايدار ت اوشخصيّ  بيماری در به شکل يک ،دروغ استفاده کند به ميزان زيادی از

را به شخص خود وارد  ھاچنين فردی نه تنھا باdترين  ضرر. را بسازد ت کاذب اوشخصيّ  از

 روانی و ،عنویمادی، م کردن زيانھای بيشمار عمومی و وارد وجب سلب اعتمادبلکه مُ  ،ميکند

  .ميگردد ،به اطرافيان خود شخصيتی

  :ھمه سعدی بزرگ ميگويد با اين

  ."راست فتنه انگيز دروغ مصلحت آميز به از"

 چنانچه ما سياستمداری داريم که در. سياست قبول کرده اند را رکن مھمی از سياستمداران آن و

  .نمايدتعيين  او دروغ سال کسی نتوانسته سرحد مشخصی بين گفته ھای راست و ١٢مدت 

  

  )ادامه دارد( 

  


