
65-69، 1394 تابستان،2، شماره27دوره/ مجله دندانپزشكي جامعه اسالمي دندانپزشكانفرهنگي

ما گويي علل دروغ

1حجت االسالم محمد سروش محالتي

و عضو هيأ استاد حوزه-1 داعلميه قم و نشگاهت علمي پژوهشگاه حوزه  

 طرح بحث
و ريشه.جامعه ما، يك جامعة ديني است و بسيار قوي در دار است، ولي اين بدان معنا نمادهاي ديني در آن كامالً آشكار نيست كه

و اجتماعي ما، دين حرف اول را مي هستيم،»مقيد به دين«و يا سياسي خود، تربيتيزند، ما در همة شؤون همة ابعاد زندگي فردي
از مضاف بر آن اين بدان معنا و دين شناسيمان، و آفت« هم نيست كه ما در همة مسائل درك درستي از دين داشته »آسيب

و با در نظر گرفتن شاخصهاي معتبر. مصون است و كاو در زندگي خود، آنچه در اين فضا براي ما مهم است، اين است كه با كند
زو مسلّم و انحرافات ودين، به كاستيها و آگاهي پيدا كنيم، براي اين كار بايد از شاخصهايي استفاده كرد كه ندگي ديني خود قوف

:حداقل داراي دو ويژگي باشد
كه) الف از»عمق«شاخصهايي و تقيد به ارزشهاي ديني را در زندگي ما نشان دهد، نه شاخصهايي كه صرفاً حكايت  دين داري

و»سطح« .آن دارد»ظاهر« دينداري
از)ب و در كشاكش اختالف نظرها، مورد ترديد قرار نگيرد»قطعيت« شاخصهايي كه به لحاظ منابع ديني، .برخوردار بوده

مي»دروغگويي« بهترين شاخص با اين دو ويژگي، توان به تحليل نسبتاً روشني از وضع اخالقي جامعه، است كه بر مبناي آن
ب. دست يافت بالبته در استفاده از اين شاخص، و دشواري روبرو هستيم كه يك»ميزان دروغگوئي« دست آوردنها اين مشكل در

و در اين باره .در اختيارمان نيست»امكانات سنجش« جامعه، عمالً غير ممكن است
و قضاوت دربارة اين ميزان داردروابط هر كس در اين باره بر مبناي و سياسي خود، نوعي داوري كه خانوادگي، اجتماعي، شغلي

يا»نسبتاً زياد«،»زياد«،»خيلي زياد« با تعبير و كم«و»كم«، مي»خيلي و اگر غالب افراد، گزينة اول تا سوم را انتخاب كنند، بيان كند
و اگر يكي از اين سه گزينه در در»حوزة خاصي« عالمت عمق فاجعه در جامعه اخالقي است مورد تاييد قرار گيرد، فاجعة اخالقي

ميآن حوزه  يا»فراواني دروغ در فضاي خانواده« دهد، مثل را نشان .»دروغ در فضاي سياسييفراوان«و
وترينو در آراستگي به فضائل از برجستهكه در درك عميق مفاهيم اخالقي)ره(حضرت امام خميني بي در ارزيا استادان اخالق

و شناخت واقعيت ميهاي جامعه، از آگاهترين علما مسائل اجتماعي و فراگيري دروغ را در حدي دانستند، كه به طور بودند، شيوع

)1(.آن از بين رفته است»زشتي« كلي،
و فراگير دانسته شده، بلكه اين شيوع موجب دگرگوني»فوق العاده زياد« بر اساس اين داوري، نه تنها فراواني دروغ، و كامالً شايع

يك»عمل ضد اخالق« آن از يك در»قبح دروغ به كلي از بين رفته«كه جاييگرديده تا مبدل»كار عادي« به و قهراً نه دروغگو
نه داردكند كه او را از دروغ باز درون خود مانعي احساس مي !داردمي مردم، او را از اين كار باز»نگاه منفي«و

با شگفت آور است كه اين انحطاط اخالقي در شرايطي رخ مي شديدترين لحن مسلمانان را از اين رفتار دهد كه پيشوايان ديني،
و شراب خواري دانسته و آن را بدتر از ميگساري در فقه اماميه، دربارة اين حديث،)2(.»شرّمنالشراب الكذب«: اند زشت نهي كرده

و عميقي صورت گرفته است .معتبر، بحثهاي دقيق
مؤمن ممكن است، ترسو يا بخيل باشد، ولي مؤمن، دروغگو: فرمود)ع(داري دارد كه امام هشتم دروغ، چنان تضادي با دين

از نمي و رسول اكرم، دروغ را .اند باالتر دانسته»ربا« شود،
از سوي ديگر، ما را با اين سؤال مهم، روبرو دروغگوييو اطالع از وضع اسفبار رواج يكسوآگاهي از اين تعليمات اخالقي از

مي دروغگوييما، كه پس چرا در جامعة ديني كند مي و راحتي اتفاق و اين كار ناپسند شيوع دارد؟ اين پرسش به سهولت افتد
و سياسي دارد، ولي در مقالة حاضر، صرفاً از زاوية ديني بدان  اساسي، هر چند ابعاد وسيع ديني، روانشناختي، جامعه شناختي

.شود پاسخ داده مي
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 علل دروغگويي ما

و زشتي دروغ در همة نظريه-1 با يكسان نيست، در برخي نظريه هاي اخالقي، قبح و بي ثبات است كه ها اين قبح چندان لغزنده
مي اندك تغييري در شرايط اجتماعي، دروغ گفتن زشتي خود را از دست مي و به كاري مباح مبدل كه دهد گردد، قهراً در نظرياتي

و ممنوع به مي»حداقل« قلمرو دروغِ ناپسند شي كاهش پيدا مي»دروغ حداكثر«وعكند، زمينه براي .شود، فراهم
و ممنوع استفاده،مباح باشدو در صورتي كه رسيدن به يك هدف نيستمثالً به نظر امام محمد غزالي، دروغ ذاتاً عملي ناپسند

رساند، با دروغ ما را به نتيجه نمي راستگوييو اگر كردي استفاده راستگويكردن از دروغ هم براي آن مباح است، البته ابتدا بايد از 
)3(.قابل توصيه است»دروغ سودمند« بر اين اساس،. توان به هدف مشروع رسيد مي

د اند برخي از علماي اخالق شيعه هم، به اين رأي تمايل نشان داده مورد توجه قرار گرفتهر عصر حاضر كه مباحث فلسفه اخالقو
گ»نسبيت ارزشهاي اخالقي«لهمسئو  اسبه بحث هر، با مقيد دانستن موضوع دروغ ناپسند، گفتهت، برخي از علماذاشته شده اند كه

ب»مضربودنِ« توان قبيح دانست، بلكه زشتي آن، معلول، دروغي، زشت نيست، بلكه اساساً دروغ را ذاتاً نمي ه آن است، از اين رو
ص»دروغ مضر قبيح است«:يمبگوي، بايد»دروغ قبيح است«يمبگويجاي آن كه  رف نظر از اين كه اين نظريه، به لحاظ نظري، با

مي»دروغگوييحداكثر«، راه برايمبناييتوان انكار كرد كه با اعتقاد به چنين قابل دفاع است يا نه، ولي نمي و پيوسته شود باز
از.ي اقدام كنندگوي، به خالف»دروغ سودمند«و»دروغ مصلحت آميز« توانند تحت عنوان افراد مي طرفدار اين مبنا، تاداناسيكي

مي»فلسفه اخالق« در درسهاي : گويد خود
و خيال است، بلكه موضوع حكم مقيد است، ما موضوع را عوضي گرفته)خوب مطلق صدق=(ما قبول نداريم كه صدق مطلق« ايم

مي كرده .است»الصدق المفيد للمجتمع« بينيم كه موضوع حقيقي ايم كه موضوع، مطلق است، اگر دقت كنيم
حسن، صدق خيال مي و اصالً است»بما انه مفيد« است، در صورتي كه چنين نيست، موضوع صدق»بما انه صدق« كنيم مصداق

)4(.موضوع حقيقي، همان حيثيت مفيد بودن است
كه ايشان بر اين اساس، تصريح مي هر باشد»دروغ گفتن« است ولو»خوب« هر جا مصلحت اجتماعي باشد،« كند جا موجبو

اي حتي اگر مبناي متقني هم داشته باشد، روشن است كه چنين نظريه. باشد»راست گفتن« است ولو»بد« مفسده اجتماعي شود
و سست شدن مرزهاي نفوذ ناپذير آن استدروغگويولي نتيجة آن باز شدن راه  .ي

مياس)ره( نقطة مقابل اين نظريه، ديدگاه متفكراني مانند حضرت امام خميني و تاريكي و بينندت كه در چهرة خود دروغ، زشتي
را بدون توجه به عوارض دروغ، ذاتاً آن را ناپسند مي به»مطلقاً« شمارند، ايشان دروغ و در نقد داندمي»قبح« موضوع حكم عقل

مي نظريه فوق كه زشتي دروغ را به علت عوارض آن مي له است، زيرا عقل مسئدر اين ترين احتماالت اين احتمال، سست«: گويد داند
و پستي را در خود دروغ مي مي زشتي و درك و منفي مترتب نشود، بدون بينيد كند از اين رو اگر بر يك دروغ حتي عوارض مثبت

و نازيباست )5(.ترديد، باز هم نفس دروغ، زشت
ب»قبح«و»كذب«ة بينعلت تامه بودن كذب براي قبح، به معني مالزم) الف: از ميان دو احتمال ايشان به)و اقتضا كذب براي قبح،

و مزاحم، احتمال اول را ترجيح مي مي معني عدم فعلي تقبح در صورت وجود مانع و نتيجه گيرد در مواردي هم كه ضرورتي دهد
ا ست، ولي عقل حكم براي دروغ گفتن وجود دارد مثل اين كه نجات جان انسان بي گناهي بر آن متوقف باشد، باز هم دروغ، زشت

تر مي و قبيح سخن پاياني ايشان، اين. را بايد انجام داد) دروغ(، اين كار قبيح)قتل مؤمن( كند كه براي جلوگيري از يك كار زشت تر
:است كه

كه« و صرفاً با نگاه به خود آن، از نظر عقل، داراي نوعي زشتي است و پيامدهاي آن هرگز دروغ را با صرف نظر از همة عوارض
در گردد از آن جدا نمي و عوارض خارجي از قبيل يك مصلحت اهم، تاثيري در زوال اين زشتي ندارد، از اين رو شخص خردمند

مي همان شرايطي كه با دروغ مي اي خواهد، جان پيامبري را نجات دهد، باز هم آرزو كاش، بدون دروغ، اين كار شدني بود، كند كه
مييعني در همان حال هم آن  مي بيند، هر چند براي ممانعت از يك كار زشت را زشت ».شمارد تر، اقدام به كذب را الزم

از ايشان در اصرار بر اين مبنا، تا آنجا پيش مي »خدعه در جنگ« از حرمت دروغ از قبيل نظر ادله نقليه هم، موارد استثناروند كه
(دانند كذب براي حرمت نمي را خارج از اقتضا .6(
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و حرمت، از نظر عقل كه هر شخصي از نزديك شدن به دروغر عملي اين مبنا آن است تاثي نگران است، زيرا با توجه به اطالق قبح
مي دروغگوييو نقل، هيچ كس مجاز به  و تنها در موارد مفسدة بيشتر، و اصل اولي بر حرمت است توان استثنائاً، اين كار نيست

نظ. زشت را انجام داد .ريه كاهش دروغ به حداقل استنتيجه اين
و اخالقي وجود دارد، نميره به هر حال، با توجه به اختالف نظرهايي كه در اين مباني فقهي توان انكار كرد كه محور قرار گرفتن

ب و هر شخصيت علمي تاثيرات خاص خود را در جامعه ميه نظريه مي جا و مسير اخالقي مردم را تغيير .دهد گذارد
چاعتقا-2 دره اين كه سستي در اعتقادات مذهبيدات ديني، يكي از مهمترين عوامل پايبندي به ارزشهاي اخالقي است، تاثير زيادي

و باري اخالقي دارد، ولي اين سخن را نبايد به از الزاماً هر يك از ارزشهاي اخالقي معني آن دانست كه در جامعه ديني بي بند
د رواج بيشتري برخوردار بوده مير سطح جامعهو شود، بلكه ممكن است به اقتضاي ديني بودن، جامعه به شكل كاملتري رعايت

در. در معرض آسيبهاي خاص اخالقي نيز قرار گيرد، آسيبهايي از قبيل رياكاري كه معموالً در جوامع ديگر، كمتر وجود دارد
ازهمييزمينة دروغگو و دروغگوييار دارند، يكي از آنها،قر دروغگويي، متدينان در معرض انواع بيشتري به قصد حمايت از دين

ا. به غرض تقويت دين است كه نمياند، روي آورده»جعل حديث«به گر اشخاص فراواني با اغراض سياسيمثالً توان انكار كرد
و تحك بخشي از احاديث مجع ولو دروغين، ساخته افرادي است كه براي خدمت به دين به اين كار يم شريعتو به منظور ترويج

.اند پرداخته
بن« في المثل از مي»عبداهللا ميسرة كه كند سؤال كردند كه روايات فضيلت قرائت سور قرآني را از كجا نقل و او به صراحت گفت

كه در معتقد بودند، دروغي»خادمان دين« اين به اصطالح»!ها تشويق شوند آنها را جعل كردم تا مردم به خواندن اين سوره«
هاي دروغ براي اشك استفاده از روضه دروغگويينمونه ديگر اين نوع!و موجب گمراهي نباشد، جايز است گيردخدمت دين قرار 

و دروغ مي مرحوم حاج ميرزا حسين نوري،. پردازند گرفتن از مردم است، كه دروغ پردازان روضه خوان، با قصد قربت، به كذب
و مرجان را به قص كهكتاب لؤلؤ .»فتح اين باب، خراب كردن اساس شريعت است«د مقابله با اين جريان تأليف كرده تا نشان دهد

و،)7( ميحقيقت نگر اين بوده است كه مقدسايكي از گرفتاريهاي علماي روشن بين چرا دروغهايي« كردندن نادان به آنها اعتراض
كنيد، مردم به اين دروغها اعتقاد دارند، به اعتقادات مردم، كاري نداشته باشيد، اين اعتقادات، كه به دين بسته شده است را افشا مي

و و نبايد با آن مبارزه»به نفع مذهب« اساس هم باشد، ولي حتي اگر بي پايه ».دكراست
و چنين»افسانه« خليفه دوم،كرد كه ماجراي كتاب سوزي در اسكندريه توسط از اين رو بود كه وقتي استاد مطهري اثبات مي است

ب و به صورت آن متفكر بزرگ چنگ انداختند كه بگذار اينه موضوعي واقعيت نداشته است، گروهي از مدعيان واليت پاخواستند
كه! بماند است در اذهان مردم باقي»نفع مذهب« دروغ كه به و»خدمت به حقيقت« آنها اين كار استاد را بود، خدمت به خليفه

مي طرفداري از او مي و استاد را متهم به سنّي گري و !! كردند ناميدند ن معتقد بودند دروغ اساس اين اهانتها آن بود كه مقدساپايه
و مشروع است، مطهري در ميان آنها مطرود بود چون اعالم مي و براي تضعيف مخالفان، كاري مجاز : كرد براي ترويج مذهب حق

ميبراي حق بايد از حق است« و اگر من بدانم كه با يك دروغ، امشب همة گناهكارانِ شما توبه و نماز ِشب خوان فاده كرد كنند
ب،)8(».دهد شوند، اسالم به من اجازه چنين كاري نمي مي و تزوير رابر رويه كساني است كه با جعل،البته اين تفكر، در و با كذب

.خواهند از اسالم، دفاع كنند افترا، مي
به شان با دروغ عجين شده است، توقعي جز اين نمي اني كه شاكلة روحياز كس و مسئرود، ولي از كساني كه به دليل جهل له

مي ناداني از احكام، به اين وادي خطرناك وارد شده و در اين فتوي كنندمراجعه)ره( رود كه به تحريرالوسيله امام خميني اند، توقع
(جايز نيست دروغگوييبراي نهي از منكر،: اند تأمل نمايند كه ايشان فرموده .9(

ب مي كارگيري دروغ براي خدمت به دينه كساني كه از كنند، چه خوب است به مفاسد اين كار توجه كنند، مثل اينكه يك بار دفاع
خ اگر دروغ قبح ذاتي: يكي از روشنفكران مذهبي از يكي از علماي برجسته قم پرسيد و مثالً براي جايز است، دمت به دينندارد

، برخي از احكام را از پيش خود، در شرع وارد كرده باشد تا به دين خدا خدمتي كرده)ص( پس چه مانعي دارد كه رسول خدا
 توان الهي بودن شريعت اسالم را اثبات كرد؟ باشد؟ در اين صورت، چگونه مي
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 علل دروغگويي ما

عد دارند، چاره آن است كه تودهبا توجه به توجيهاتي كه برخي از دين داران براي دروغهاي خو الما نو هاي مردم از اين گونه
و هرگز به گفتهخادمان به دين اجتناب كر و حقيقت جو با شجاعت، حقيقت نكنندهاي آنها اعتماد ده و از سوي ديگر عالمان متعهد

و دروغها را افشا كنند .دين را ارائه كرده
يك-3 و زشتي، همه در و برخي از آنها در مقايسه با برخي ديگر، زشتگناهان، از نظر قبح و قبيح رديف نيستند از نظر.ترند تر

و در ميان گناهان، از اهميت بيشتري برخوردار است»دروغ« تعاليم اخالقي اسالم، .در صدر جدول رفتارهاي ضد اخالق قرار دارد
كه)ره(حضرت امام خميني و زشت) كه ريشه بسياري از مفاسد است( ارياز شرابخو دروغگوييدر توضيح اين روايت تر

مي كثيف :نويسد تر است
در البته اين بدان معنا. نه تنها بيشتر از مفاسد شرب خمر است، بلكه قابل مقايسه با ميگساري نيست دروغگوييمفاسد« نيست كه

و پيامدهاي زيان بارتري براي هر دروغ الزاماً چنين مفاسد بزرگي وجود دارد، بلكه به اين معني است كه دروغ  طبيعتاً آثار مخرب
و مگر نه اين است كه يك دروغ مي به جامعة بشري دارد، مگر نه اين است كه همه دينهاي ساختگي، محصول دروغ است؟ تواند

و به هر حال در مجموع، آثا و هتك حرمتهاي فراوان بيانجامد؟ و كشته شدن انسانهاي بي گناه ر مخرب دروغ ويران شدن شهرها
و گناهان ديگر نيست )10(.در اجتماع بشري، قابل قياس با شرب خمر

و ارزشي« وقتي جامعه به مي»وارونگي فرهنگي و ضد ارزشها، دچار آشتفتگي در مبتال شود، جدول ارزشها و چه بسا آنچه شود
و بايد احساس تنفّر بيشتري نسبت به آن وجود مي رديف اول ضد ارزشها قرار دارد به داشته باشد، از جايگاه خود سقوط و كند

و زشتي آن كاهش پيدا مي .كند مرور، قبح
و اثر رفتاري اين وارونگي آن است كه راه براي مي دروغگويينتيجة عملي كه باز و با اين تغيير در جدول ارزشها، آنچه شود

و اساسي مي و عكس العمليو زير شود اساساً اهميتي ندارد، جايگزين مسائل مهم پاگذاشتن ارزشهاي مهم، عملي عادي تلقي شده
مي)ع( اي از اين انحراف در عصر حضرت رضا نمونه. انگيزد را در ميان مردم بر نمي پنداشتند، بروز پيدا كرد كه برخي از شيعيان

ب و هر كس كه و غذاي ساده بخورد ميه اين حداقلشايستگي حاكم اسالمي در آن است كه لباس خشن به تن كند  كند، ها اكتفا
و جاهالنه)ع(است، امام»حاكم شايسته« برند، جامعه مردم از نوع لباس حاكم، سودي نمي: اي، فرمود با تخطئه چنين نگاه عوامانه

وظو به وعدهدنياز دارد، حاكمي كه در گفتارش، صادق باش»عدال تحاكم« به و دستوراتش مطابق عدل باشد، اش يفهاش عمل كند
و استفاده او از امكانات دنيوي مباح، منعي ندارد :را انجام داده

حَكم، عدلَِ إنّما يحتاج من اال ما مفيو... )11(...أنّ إذا قال، صدقَو إذا وعد، أنجزوإذا
مي در جامعه از اي كه بر اساس اين الگوي رضوي ساخته مي»ي حاكمانراستگوي« شود، ارزشها و فكرهاي شود آغاز و چشمها

مي»راستي« زهر چيز متوجه آن است كه حكمرانان، تا چه حد در گفتارهاي خود، شهروندان، قبالَ به كنند را رعايت و به چه ميزان
و جامة مندرس را عالمت تقوي»كم مصرف كردن« هاي خود پايبند هستند، آنها به جاي اينكه وعده را معيار داوري قرار داده
ميبپندا و راست كنند رند، شرط تقوي را با صدق در گفتار احراز د گوييآزمايي، به خالفيو اگر با تست در گفتار پي روغگوييو

وي برند، هيچ امتياز ديگري، نمي و صالحيت مي. را حفظ كند تواند جبران اين ننگ را كرده از شهروندان  توانند حكمراني كه
و به دليل»صداقت« از برخوردار بوده و جفا نمي»عدالت« برخورداري يا، در حق ديگران ظلم و و ضعف دانش كند را بپذيرند

و اطمينان پيدا نمي دروغگوييمديريت او را تحمل كنند، ولي هرگز به  و توانايي دارد، اعتماد در. كنند كه صدها هنر البته اين
و دست او رو شده  اال باشدصورتي است كه مشت دروغگو باز شده و كذب، قابل تشخيص نباشد، قهراًو  اگر براي مردمي صدق

و حمايت ديگران وجود دارد : نقل شده است كه فرمود)ع(در صحيحة عمر بن يزيد، از حضرت صادق. زمينة براي سلطة دروغگو
ميكذّاب، به دليل آن مي كه آگاهانه دروغ و كند گويد، خود را هالك اوو پيروانش هم به دليل آن كه بها و دروغهاي حسن ظن داشته

مي را حمل بر صحت مي لَكأتباعه بالشّبهات«:شوند كنند، هالك »إنّا لكذّابي هلَك بال بيناتويه

مي:عالمه مجلسي در شرح اين حديث مي گويد گويند، اين سخن، ناظر به مدعيان دروغين رياست است كه با وجهة ديني، دروغ
مي كنند آنها هم خود را نابود مي و ظاهر بين ميو هم باعث نابودي مردم ساده دل )12(!كنند شوند كه دروغهاي آنها را توجيه

يك-4 يك»رذيلت اخالقي« دروغ هر چند و تعدي»ظلم اجتماعي« است، ولي وقتي از سوي صاحب منصبان، ابراز شود،  هم هست
از دروغگوييشخص. آيد به حقوق مردم نيز به حساب مي ميكه و يكي پس از ديگري پله نردبان قدرت باال را رود هاي رياست
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حجت االسالم محمد سروش محالتي

و تصدي گري او به دليل عدم صالحيت، طي مي و دستوراتش»غاصبانه« كند، به دليل اين رذيلت، مجاز به تصدي گري نيست بوده
و عالوه بر آن، او به دليل ظ. كندمي»ظلم« در حق مردم،»كتمان حقيقت« بي اعتبار است لم، مبتني بر وجود حقي است كه در اين

)13(:»أالوانّلكمعنديألّاأحتجزدونكمسرّاً إلّا في حرب«: بدان تصريح شده است)ع( كالم اميرالمؤمنين

و هيچ واقعيتي را كتمان ننمايم .شما اين حق را بر عهده من داريد كه غير از اسرار جنگ، هيچ مطلبي را از شما پنهان ندارم
از»آگاهي« تعليم علوي،بر مبناي اين و سياسي و آگاهي»حقوق مردم« از واقعيات اجتماعي و كسي كه مردم را از اطالع است

مي نسبت به وضع جامعة خود محروم مي اي، چون مردم را براي دريافت اطالعات چنين نظريه. كند سازد، به حقوق آنها تجاوز
و اخبار واقعي، ذي حق مي شف صحيح و باز شدن راههاي دستيابي به اخبار صحيح، سازي دادهافداند قهراً به هاي اطالعاتي

با»كاهش دروغ« انجامد كه پيامد آن، مي و كم شدن ظرفيت دروغ سازي است، زيرا امكان دسترسي به اطالعات درست در جامعه
و ناچارند براي حفظ موقعيت خو و تزوير پيدا نكرده د از گزارشات دروغي كه امكان لو رفتنو واقعي، دروغ پردازان، مجال جعل

و يا عمالً به آن بهاي الزم داده نمي اي كه اين حق براي مردم به رسميت شناخته نمي آن هست، بپرهيزند، ولي در جامعه شود، شود
و چون اطمينان دارند كه دسترسي به اطالعات واقعي، قهراً متصديان امور، امكان بيشتري براي مانور دادن در فضاي دروغ دارند

.كنند احساس نمي دروغگوييامكان ندارد، لذا مانعي براي 
و هر چه اين امكان دستيابي»امكان دستيابي به واقعيت« در يك جامعه، كامالً تحت تأثير»يدروغگويميزان« بر اين اساس، هاست
و سخت و راحت كمتر آ تر باشد، عمالً، مجال بيشتر و گزارشات جعليمارهاي غير واقعي، اطالعات تري براي عرضة اخبار كذب،

.وجود دارد دروغين
اندروغگوي وهشاءالي ما، علل ديگري هم دارد كه بماند براي فرصت ديگري و به هر حال براي اينكه جامعه را به سوي راستي

و زمينه راستگويي .را از ميان برداريم دروغگوييهاي پيش ببريم، بايد علل
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